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HOTĂRÂRE
Referitoare la: propunerea acordării calificativului la evaluarea performanțelor profesionale
individuale pentru secretarul comunei , pe anul 2016

Având in vedere:

- Expunerea de motive nr. 329 / 21.02.2017 la proiectul de hotărâre nr.330/21.02.2017 ;
- Raportul de specialitate nr. 328/21.02.2017 al secretarului comunei Pîrşcoveni ;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local ;
- Prevederile art.69 ,alin.(1) și (2) din Legea nr.188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- Prevederile art.107 alin.(1) și (2) lit.d) și art.112 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea ți dezvoltarea carierei funcționarilor publici , actualizată ;
Prevederile art.7, alin.(1) din Legea 52/2003 – privind transparenţa decizională în administraţia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin (2), lit.b şi art.45, alin.(1) si art. 115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001, privind
administraţia publica locala, republicata cu modificările si completările ulterioare
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎRŞCOVENI adoptă prezenta ,
HOTĂRÂRE :

Art.1.- Se propune acordarea calificativului prevăzut în Raportul de evaluare al performanțelor
profesionale individuale privind pe doamna Gheorghe Claudia , secretarul comunei, potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- (1)Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei se face de către
primarul comunei pe baza propunerilor Consiliului Local al comunei Pîrșcoveni, prevăzute în anexa .
(2)Raportul de evaluare semnat de evaluator nu se contrasemnează , potrivit art.118 alin.(1)
din HG nr.611/2008 .
Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate:
Primarului comunei Pîrşcoveni pentru aducerea la îndeplinire ;
Doamnei Gheorghe Claudia - Secretarul comunei Pîrșcoveni ;
Instituţiei Prefectului – Judeţului Olt ;

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
DUMITRA FLORIN

CONTRASEMNEAZĂ ,
PENTRU LEGALITATE
SECRETAR COMUNĂ,
Claudia GHEORGHE
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