ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 06/28.01.2016
privind propunerea acordarii calificativului la evaluarea performantelor profesionale
individuale pentru secretarul comunei, pe anul 2015
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară,
legal constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei
precum şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local.
Ţinând cont de prevederile legale:
- art. 69 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 107 alin. (2) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. a), art. 45, alin. 1 şi art. 115 alin. (1), lit.
b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si
completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. - Se propune acordarea calificativului prevăzut în Raportul de evaluare a
performanţelor profesionale individuale, pentru anul 2015, privind pe domnul Chislitchi
Catalin, secretarul comunei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. - (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului
comunei se face de către primarul comunei pe baza propunerilor Consiliului Local al
Comunei Frecatei, prevăzute în anexa, aprobată prin art. 1.
(2) Raportul de evaluare semnat de evaluator nu se contrasemnează, potrivit
art. 118 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.
Art. 3. - Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Tulcea, secretarului
comunei Frecatei şi va fi adusă la cunostinţa cetăţenilor prin afisare la sediul Primariei
comunei Frecăţei si pe site-ul www.primariafrecatei.ro de către secretarul comunei.
Hotărârea a fost adoptată cu voturi 12 „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind
prezenţi 12 consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local,
Paul MITU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar,
Cătălin CHISLIŢCHI

