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JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TISĂU 

Sat Izvoru, nr.6, comuna Tisău 
Telefon/Fax : 0238/797560 

privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Tisău a doi 
consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei 
de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului 

general al comunei Tisău 

Consiliul Local al Comunei Tisău , judeţul Buzău, intru.nit în şedinţă de 

lucru 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 485, alin. (1) - alin. (5), art. 621 precum şi prevederile art.

11, alin.(4) lit. e) şi alin.(6), art. 12, alin.(5) din Anexa nr. 6 - Metodologia pentru 
realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 
ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii 
funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 
ianuarie 2020 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Tisău, înregistrat la nr.3347
din 27.05.2021 

- raport de specialitate înregistrat la nr. 3767 din 17.06.2021 întocmit de
Biroul contabilitate impozite si taxe locale/ achiziţii publice; 

a) Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina,
apararea ordinei şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

b) Comisia pentru programe de dezvoltare economica - sociala, buget
finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 
gospodarie comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si 
turism; 

c) Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activitati social - culturale,
culte, munca si protectie sociala si protectie copii, tineret si sport. 
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24 /2000 privind normele de tehnică legislativă 
pent�u elaborarea actelor normative, � ,,, .. ,
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