ROMANIA
JUDETUL IASI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CUCUTENI
CONSILIUL LOCAL
H

o T A n A R E A nr. 6 I 21.01.2020

privind.evaluarea performantelor profesionale ale secretarului UAT

Consiliul local al comunei Cucuteni , judetul Iasi intrunit in sedin(5 ordinarl, astizi
21.01.2020 conform dispzi(iei primarului nr. 20 din 16.01.2020 qi a convocatorului nr. 8020 din
16.01.2020;
Avdnd in vedere Expunerea de motive a Primarului comunei Cucuteni inregistratl sub nr.
8602din 17.12.2019 , proiectul dehotarare nr.8601 din lT.l2.2019privindpropunerea Consiliului
Local referitor la evaluarea performanfelor profesionale individuale ale secretarului comunei pentru
realizarea obiectivelor individuale si a criteriilor de performanf[ in perioada I ianuarie- 3l decembrie
2019.
Av6nd in vedere prevederile art.485 alin.5 gi ale art.l I alin.3 lit. e din Anexa 6 din OUG nr.
5712019 privind Codul Administrativ anual se face evaluarea performanfelor profesionale ale
functionarilor publici de evaluator, funcfie de incadrarea funcfionarului public pe post de conducere
sau de execu{ie

.

Avdnd in vedere avizul favorabil al comisiei pe domeniu pentru proiectul de hotirdre,
inregistrat sub nr.8005 din 15.01 .2020.
In temeiul art. 139 alin. (1) qi art. 196 alin.(l) lit."a" din OUG nr.5712019, privind Codul

administrativ

:
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Art.l.

Se propune pentru comisia de evaluarea performanlele profesionale individuale
Irina, pe perioada I ianuarie - 3l decembrie
2019, urmdtorii consilieri locali:

pentru secretarul comunei Cucuteni, dna Carare Ecaterina
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Lrt.2. Se mandateazd primarul comunei Cucuteni , judetul Iagide a realiza evaluarea
performantele profesionale individuale pentru secretarul comunei Cucuteni, pe baza propuneri
consiliului local.
Art. 3. Prezenta hotlrdre va fi inaintatd : Primarului comunei , Institutiei Prefectuluijudetului
Iasi pentru verificarea legalitalii .
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cARARE ECATERINA
Adoptate in gedinla din data de
numirul total de 9 consilieri in funclie
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