ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Proiect de hotărâre
Nr.11 din 20.02.2019
privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale
individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2018

Iniţiator:
Primar
Alin-Adrian NICA

Avize necesare:
Avizul favorabil
secretarului
comunei

Proiectul se va lua în discuţie la şedinţa din

AGRUM
ECOF
EDUX
JUREX
URDES

27.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMARUL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

REFERAT DE APROBARE
Nr.1164 din 20.02.2019
privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale
individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2018

Având în vedere prevederile art.107 din Hotararea de Guvern nr.611/2008
pentru

aprobarea

normelor

privind

organizarea

si

dezvoltarea

carierei

functionarilor publici, evaluarea performantelor profesionale individuale pentru
secretarul comunei se realizeaza de catre primar, pe baza propunerii consiliului
local.
Pentru aprecierea obiectiva a performantelor profesionale realizate de
secreatrul comunei Dudestii Noi s-a solicitat un raport de activitate pe baza
cerintelor functiei publice de conducere si compararea gradului de indeplinire a
obiectivelor individuale cu rezultatele obtinute in mod efectiv.
În baza calificativului pe care il va acorda Consiliu local, va fi elaborat
raportul de evaluare a performantelor profesionale pentru secretarul comunei
Dudestii Noi.
Calificativele care se pot acorda conform H.G. nr.611/2008 sunt:
nesatisfacator, satisfacator, bine sau foarte bine.
În consecinţă, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma iniţială
sau cu amendamente.

primarul comunei Dudestii Noi
Alin-Adrian NICA

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA
COMUNEI DUDEŞTII NOI

RAPORT DE SPECIALITATE
nr. 1163 din 20.02.2019
privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale
individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2018

Având în vedere prevederile art.107 din Hotararea de Guvern nr.611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,
evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei se realizeaza
de catre primar, pe baza propunerii consiliului local.
Pentru aprecierea obiectiva a performantelor profesionale realizate de secretarul
comunei Dudestii Noi s-a solicitat un raport de activitate pe baza cerintelor functiei publice
de conducere si compararea gradului de indeplinire a obiectivelor individuale cu rezultatele
obtinute in mod efectiv.
In baza calificativului pe care il va acorda Consiliu local, va fi elaborat raportul de
evaluare a performantelor profesionale pentru secretarul comunei Dudestii Noi pentru anul
2018.
Calificativele care se pot acorda conform H.G. nr.611/2008 sunt: nesatisfacator,
satisfacator, bine sau foarte bine.
Alaturat este depus raportul de activitate al secretarului comunei Dudestii Noi.
Propun initierea unui proiect de hotarare.

Inspector
Ecaterina RIPA
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RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul calendaristic 2018
Nume și prenume – LUCIU Loredana-Adina-Mihaela
Funcția publică ocupată – SECRETARUL COMUNEI DUDEȘTII NOI
Perioada evaluată –01.01.2018 – 31.12.2018
Nr.
Obiective
Crt.
1.
Îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în
Legea nr.215/2001
-Convocare în ședințe de consiliu
local, evidența participării la
ședință
a
consilierilor,
efectuare
lucrări
de
secretariat, elaborare proiecte
de hotărâri și rapoarte de
specialitate,
întocmirea
dosarelor
de
ședință,
comunicarea hotărârilor către
instituția prefectului pentru
verificarea legalității
-Elaborarea
dispozițiilor
primarului,
comunicarea
acestora
și
punerea
în
executare
2.
Contrasemnarea contractelor de
arendă încheiate pe raza comunei
Dudeștii Noi
3.
Evidența patrimoniului public și privat
al comunei Dudeștii Noi

4.

Activitate juridică

Rezultate
În anul 2018, au fost convocate și s-au
desfășurat 24 ședințe de consiliu local, în
cadrul cărora au fost adoptate 118 de
hotărâri de consiliu.
În anul 2018, au fost emise un număr de
189 de dispoziții ale primarului, din care am
redactat un număr de 53 dispoziții .
În anul 2018, nici un act administrativ
adoptat/emis de consiliu local/primar, vizat
de legalitate de către secretar nu a fost
atacat
la
instanțele
de
contencios
administrativ.

În anul 2018, au fost înregistrate și semnate
252 contracte de arendă.
îndeplinirea mandătării de către
consiliul local/primar am participat la
încheierea în formă autentică a 21
contracte de vânzare cumpărare a
bunurilor din domeniul privat al
comunei și a 4 contracte de întreținere
cu uzufruct viager.
-Participarea în calitate de membru în
comisia de licitații a bunurilor din
domeniul public și privat al comunei
Dudeștii Noi.
-Membru în comisia pentru inventarierea
domeniului public al comunei Dudeștii
Noi
Participarea la instanţele de judecată pentru
soluţionarea a litigiilor în care comuna este
parte, formularea întâmpinărilor în dosarele
aflate pe rolul instanţelor de judecată.
Întocmirea acţiuni civile şi înaintate către
instanțele de judecată.
-În
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Dosarele
care
au
fost
soluționate
favorabil/nefavorabil pentru comuna sunt:
-8250/325/2017– la Judecătoria Timișoara în
data de 07.06.2018 a fost admisă acțiunea
civilă de uzucapiune pentru imobilul situat pe
strada Poștei, nr.8.
- 423/325/2017 – la Judecătoriea Timișoara
în
data de 05.02.2018 a fost admisă
acțiunea civilă de modificare suprafață C.F.
pe strada Filip Beisser, nr.16.
- 8249/325/2017* la Judecătoria Timișoara,
în data de 11.01.2019 s-a admis acțiunea
civilă de modificare suprafață C.F. pe strada
Calea Becicherecului,nr.31.
- 14338/325/2018 la Judecătoria Timișoara,
în data de 17.10.2018 a fost admisă acțiunea
civilă de rezoluțiune contract de vânzare a
lui Ungureanu Cristian, s-a dispus radierea
dreptului de proprietate a pârâtului și
înscrierea dreptului de proprietate a
reclamantei, evacuarea pârîtului și obligarea
la cheltuieli de judecată în sumă de 2380 lei.
- 22699/325/2017 la Judecătoria Timișoara,
în data de 12.04.2018 s-a renunțat la
acțiunea civilă privind fond funciar depusă de
Rumbecu Hristu, a fost obligat la plata
cheltuielilor de judecată în cuantum de 500
lei.
-22252/325/2017 la Judecătoria Timișoara,
în data de 15.03.2018 s-a anulat acțiunea
civilă depusă de Scupra Constantin, a fost
obligat la plata cheltuielilor de judecată în
cunatum de 700 lei.
- 30742/325/2016 la Tribunalul Timiș în data
de 30.10.2018 s-a respins apelul formulat de
Maximian Ioan privind cheltuieli de judecată
solicitate de la comună.
-23095/325/2018 la Judecătoria Timișoara,
în data de 13.12.2018 a respins plângerea
împotriva lui Dunca Zenainda.
- 9445/30/2016 la Curtea de Apel Timișoara,
s-a admis apelul formulat de Bebeșelea –
Sterp Dumitru
privind reconstituirea
vechimii în muncă la C.A.P. și obligarea
comunei la plata de 1500 lei cheltuiel ide
judecată.
-30871/325/2017 la Judecătoria Timișoara în
data de 30.01.2018 a fost admisă contestația
la executare depusă de Condea Nistor Liviu
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și Condea Elena și am fost obligați la plata
de 800 lei cheltuieli de judecată.
- 30871/325/2017 la Tribunalul Timiș în data
de 30.08.2018 a fost admis apelul formulat
de comuna Dudeștii Noi și a fost modificată
încheierea civilă în sensul respingerii cererii
de obligare la plata cheltuielilor de judecată
în sumă de 500 lei.
-Se continuă litigiile la care comuna este
reclamant respectiv
- nr.13980/325/2018 la Judecătoria
Timișoara, pârât Neagoie Ștefan,
Neagoe Stana, Mihai Petru, Maria
Andrei, Ienci Mihai, Ienci Eva, cu
obiect modificare suprafață teren
situat pe strada Surduc, nr.12.
- nr.23647/325/2017 la Judecătoria
Timișoara, pârât Corb Ciprian Ioan,
Corb Camelia Simona, cu obiect
grănițuire și suprapunere reala teren
Clădire administrativă.
- au fost deschise și continuate un număr de
15
acțiuni
civile
cu
obiect
rectificare/modificare suprafață de teren cu
persoane fizice la care comuna este pârâtă.
-monitorizarea 7 persoane fizice privind
prestarea muncii în folosul comunității și
raportarea la Serviciul de Probațiune Timiș
5.

Activitate achizitii publice

6.

Activitate evidență militară

7.

Diverse

Au fost avizate de legalitate 160 contracte
de achiziții publice,respectiv de lucrări,
servicii și produse.
La data de 12.07.2018 s-a efectuat
instructajul în domeniul mobilizării la Centrul
Militar Zonal Timiș
- Numită secretar în comisia de licitații a
bunurilor din domeniul privat al comunei
conform Dispoziției primarului nr.3/2018.
- Numită membru în comisia de concurs,
respectiv comisiei de soluţionare a
contestaţiilor în vederea organizării şi
desfăşurării concursului de recrutare pentru
funcția contractuală de execuție vacantă asistent medical comunitar în cadrul
Serviciului public de asistență socială al
comunei Dudeștii Noi conform Dispoziţiei
primarului nr.18/2018.
- Mandată să semneze pentru comuna
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Dudeştii Noi şi pentru Consiliul Local al
comunei Dudeştii Noi declarația de
descărcare de ipotecă și a înterdicției de
înstrăinare și grevare pentru terenului înscris
în cartea funciară nr.404153, comuna
Dudeştii Noi, conform Dispoziţiei primarului
nr.25/2018.
- Numită membru în Consiliul Comunitar
Consultativ conform Dispoziţiei primarului
nr.32/2018.
- Numită membru în
comisia privind
demararea procedurilor pentru organizarea
şi desfăşurarea concursului/ examenului
privind ocuparea pe perioadă nedeterminată
a funcției contractuale de conducere director Club Sportiv Comunal Dudeștii Noi
conform Dispoziției primarului nr.36/2018.
- Numită președinte în comisia de
selecționare a documentelor deținute de
comuna Dudeștii Noi conform Dispoziția
primarului nr.51/2018.
- Numită secretar în comisia de licitații a
bunurilor din domeniul privat al comunei
conform Dispoziției primarului nr.57/2018.
- Numită președinte în comisia privind
demararea procedurilor de organizare și
desfășurare a examenului în vederea
promovării în clasă a funcţionarilor publici de
execuţie din cadrul aparatului de specialitate
al primarului Comunei Dudeştii Noi care au
absolvit o formă de învățământ superior de
lungă sau de scurtă durată în specialitatea în
care își desfăsoară activitatea conform
Dispoziției primarului nr.74/2018.
- Numită membru în comisia de licitații a
bunurilor din domeniul privat al comunei
conform Dispoziției primarului nr.83/2018.
-Numita membru în comisia de evaluare a
ofertelor depuse privind investiția Execuție
Extindere primărie prin modificări interioare și
exterioare la corp existent de clădire,
extindere corp nou P+ 1E, construire anexe
parter, creare acces auto, amenajare de
platforme exterioare și imprejmuire conform
Dispoziției primarului nr.102/2018.
-Mandată să semneze pentru
comuna
Dudeştii Noi şi pentru Consiliul Local al
comunei Dudeştii Noi declarația de
descărcare de ipotecă și a înterdicției de
înstrăinare și grevare pentru terenului înscris
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în cartea funciară nr.401707, comuna
Dudeştii Noi, conform Dispoziţiei primarului
nr.116/2018.
-Numita președinte in comisia de concurs,
respectiv
comisia
de
soluţionare
a
contestaţiilor, în vederea organizării şi
desfăşurării concursului privind ocuparea
funcţiei publice de execuţie vacantă inspector I superior din cadrul
Compartimentului de contabilitate publică și
control intern al Comunei Dudeștii Noi
conform Dispozitiei primarului nr.122/2018.
-Mandată să semneze pentru
comuna
Dudeştii Noi şi pentru Consiliul Local al
comunei
Dudeştii
Noi
declarația
de
descărcare de ipotecă și a înterdicției de
înstrăinare și grevare pentru terenului înscris
în cartea funciară nr.403009 comuna Dudeştii
Noi,
conform
Dispoziţiei
primarului
nr.157/2018.
-Numită membru
în comisia de licitații
pentru amplasarea unui chioșc fast food
conform Dispoziției primarului nr.174/2018.
-Numita membru în comisia de evaluare a
ofertelor
depuse
privind
investiția
Restaurarea și amenajarea peisagistică a
ansamblului arhitectural Biserica RomanoCatolică ‹‹Sf. Vendelin conform Dispoziției
primarului nr.178/2018.
- 95 răspunsuri persoane fizice/juridice și
instituții publice
Secretarul comuna Dudeștii Noi
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU
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ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. din 27.02.2019
privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale
individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2018
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.1164/2019, 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.1163/2019;
c) raportul comisiilor de specialitate AGRUM, ECOF, EDUX, JUREX, URDES 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,
având la bază prevederile art. 36 alin (2) lit. a), art. 45 alin. (1) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă prezenta hotărâre.
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Art. 1. - Se propune acordarea calificativului "foarte bine" secretarului comunei
Dudestii Noi, Loredana Adina Mihaela LUCIU, pentru activitatea desfasurata in anul 2018.
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.pcdni.ro.PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:

 …………………………….……………………

SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

Daniel-Emanuel LUPĂȘTEAN

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

F2/A1
LL/LL
EX.3
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