ITOMANIA
.IUDETUL GALATI
COMUNA GIIIDIGENI
CONSILIUL LOCAL

gorAnAREA

nr.

'T

din 30 ianuarie 2017

privind propunerea acord:'rrii calificativului la evaluarca performanfelor profesionale
individualc pentru secretarul comunci pe anul 2016
Initiator -Eugen Tabacaru- primarul comunei'Ghidigeni,,judetul Galati
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare: 1166127.01.2017
Consiliul local al comunei Ghidigeni, judetul Galati, intrunit in Eedinta ordinard din dati de
30 ianuarie 2017:
Avdnd in vedere:
- expunerea de motive a inifiatorului, inregistrata cu nr.1167/27.01.2017;
- raportul de activitate elaborat de secretarul comunei Ghidigeni inregistrat cu nr.
:

1

I

t 68t27 .0r.2017

;

- avizulcomisiilor

de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Ghidigeni.
AvAnd in vedere prevederile Legii nr. 712004 privind Codul de conduit a functionarilor
publici, republicat6, cu modificdrile gi completSrile ulterioare.
Av6nd in vedere art.69 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funclionarilor publici,
republicatS, cu modificSrile gi completlrile ulterioare.

Av6nd

in vedere art. lO7 alin. (2) lit. "d" din HotdrArea Guvernului nr. 6l l/2008

aprobarea normelor

pentru

privind organizarca qi dezvoltarea carierei funclionarilor publici, cu modific[rile

Ei completdrile ulterioare.

Avdnd in vedere prevederile art.36 alin. (2) iit. "a", ale art. 116 gi 117 din Legea nr.
privind administrafia public6 local6, republicatd, cu modificdrile gi completdrile

21512001
ulterioare;

in temeiul

ar|. 45 alin.

(l) din Legea

nr.21512001

privind administralia publicElocald,

republicat6, cu modificlrile gi completdrile ulterioare;
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HOTaRaqra:

,l
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Art. I Se propune acordarea calificativului "FOARTE BINE" pentru indeplinirea
obiectivelor precum gi pentru indeplinirea criteriilor de evalu are a performinletor profesionale
individuale privind pe doamna Barbu Eliza, secretarul comunei, pentru perioada 01.01.20163t.12.2016.
Art,2 (1) Evaluarea performanfelor profesionale individuale ale secretarului comunei se face
de cltre primarul comunei pebaza propunerilor Consiliului Local al comunei Ghidigeni, aprobate
prin art. l.
(2) Rap_ortul de evaluare semnat de evaluator nu se contrasemneazd, potrivit art. 1 I 8 alin. ( I )
Art. 3

Secretarul comunei va face cunoscut prevederile prezentei hotdrdri primarului
comunei, Instituliei Prefectului Judeful Galali gi va fi adusd la cunoqtint6 public[ prin afigare.
Contrasemneaz6,
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