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Privind
teritoriale

întocmirea

Raportului de evaluare a secretarului unităţii adminisrtrativ

În conformitate cu prevederile H G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici , anual se face evaluarea
performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici de evaluator, funcţie de încadrarea
funcţionarului public pe post de conducere sau de execuţie .
În unitatea administrativ teritorială avem 4 funcţionari publici din care 1 de
conducere – secretarul UAT şi 3 de execuţie – consilieri ( contabil , agent agricol şi postul
de asistent social care este vacant)
Pentru funcţii de execuţie calitatea de evaluator o are ;
a) funcţionarul public de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia
îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public de execuţie sau care coordonează
activitatea acestuia;
b) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori adjunctul acestuia, pentru
funcţionarii publici care sunt în subordinea directă a acestuia.
În conformitate cu prvederile art. 107 lit.”d” din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici , evaluarea
performanţei profesionale a secretarului UAT este realizată de primar , pe baza propunerii
consiliului local .
În acest sens propun consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre , anexat .
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind evaluarea performanţelor profesionale ale
secretarului UAT
Primarul comunei Cucuteni , judetul Iasi;
Având în vedere prevederile articolului 107 lit.”d” cap.III si anexa din
H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind
organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici modificată si
completată cu H.G. nr.1173/2008;
In temeiul art. 45 al. (6) din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei
publice locale,republicată, modificată şi completată , emite următorul ;
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art.1. Se mandatează primarul comunei Cucuteni , judetul Iaşi de a
realiza evaluarea performanţele profesionale individuale pentru secretarul
comunei Cucuteni pe perioada 1.01.-31.12.2013.
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H O T Ă R Â R E A nr. 7 din 28.01.2014
privind evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului UAT
Consiliul local al comunei Cucuteni , judetul Iasi întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi 28.01.2014 conform dispziţiei primarului nr. 1
din
23..01.2014 şi a convocatorului nr. 129 din 23.01.2014;
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului comunei
Cucuteni înregistrată sub nr.67 din 16.01.2014 , proiectul de hotarare
privind propunerea Consiliului Local ca primarul să întocmească Raportul de
evaluare a performanţei r profesionale individuale ale secretarului comunei
pentru realizarea obiectivelor individuale si a criteriilor de performanţă în
perioada
1.01 - 31.12.2013 ;
Având în vedere prevederile articolului 107 lit.”d” cap.III si anexa din
H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind
organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici modificată si
completată cu H.G. nr.1173/2008;
Având în vedere avizul favorabil al comisiei pe domeniu pentru
proiectul de hotărâre ;
In temeiul art. 45 al. (1) şi art. 115 al.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001
Legea administraţiei publice locale,republicată, modificată şi completată ;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se mandatează primarul comunei Cucuteni , judetul Iaşi de a
realiza evaluarea performanţele profesionale individuale pentru secretarul
unităţii administrative teritoriale Cucuteni pe perioada 1.01.-31.12.2013.
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi înaintată : Primarului comunei , Institutiei
Prefectului judetului Iasi pentru verificarea legalităţii .
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
STUPCANU VIOREL

CONTRASEMNAT
SECRETAR
RUSU GICA

Adoptată în şedinţa din data de 28.01.2014 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri
prezenţi din numărul total de 9 consilieri în funcţie

