ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. 7 din 26.01.2016
privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale
individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2015
Analizând prevederile:
a) art.69 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici cu modificaile si
completarile ulterioare
b) art.107, alin.2, lit.d din Hotararea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu
modificarile si completarile ulterioare
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat sub nr.3790/2016, calitate acordată de prevederile art. 33 din legea nr. 393/2004
privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale
art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,
înregistrat sub nr.3789/2016;
c) raportul comisiilor de specialitate JUREX, AGRUM, ECOF, EDUX ale Consiliului
local,
d)avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre în
conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile
metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale consiliu local
aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012,
în temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.c) şi alin.5, lit.a), art. 45, alin. (1) şi a celor ale
art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se propune acordarea calificativului "foarte bine" secretarului comunei
Dudestii Noi, Loredana Adina Mihaela LUCIU, pentru activitatea desfasurata in anul 2015.
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Art. 2.- (1) Raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru
secretarul comunei, va fi intocmit de primarul comunei, pe baza propunerii prevazute la
art.1.
(2) Raportul de evaluare semnat de evaluator nu se contrasemneaza, potrivit art.118
alin.1 din Hotararea Guvernului nr.611/2008.
Art. 3. - Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comunică în mod
obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeştii Noi şi prefectului
judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi prin
publicare pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:

 …………………………….…………………………

SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

Simona-Mihaela SLATINA

 …………………………….…………………………
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU
L.S.
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