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'ANrA COMUNA SAUGr{Y
LOCAT SALIGTIY

JUPETUL

INITIATOR

-

PRIMAR

pr norAnAne
privlnd aprcbare mpoltplui de
UAT'Saligny,

-

Avend in vedere raportul
alin,(2) lit.d) din HG nr.61
dezvoltarea carierei functionarilor
In Hneiul prevederile
privind administratia publici local

-

a

perfrrmanblor prcfiesionale ale sesetarului
Miniosu lrina, penbu anul 2017

imentului de specialitate; prevederile art,107
pentru aprobarea normelor privind organizarea si
blici,actualizata;

, 36 alin, 4 lit. a din Legea nr. 215 din 2001(12)

PROPUN

:

1

Art,
Se aplro$a ra
lde evaluarea a performantelor profesionale ale
secretarului UAT Saligny, d-na
Irina , pentru perioada evaluata 1 ianuarie
20L7 31 decembrie ?At7 ,
caf ificativul,,..........",
Art. 3 Primarul cornunei
iEny va asigura ducerea la indeplinire a prezentului
proir:ct de hotar6re prin
de specialitate, care vor intocmii
punerii
documentatia necesar6
aplicare ?n conditiile legii a prevederilor prezentului
prok:ct.
Att. 4 Prezentul pfoiect
hotarare va fi pus in dezbatere in sedinta ordinard a
Consiliului Local Saligny din data
25,0L.2018f in vederea adopt6rii unei hotdr6ri,
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JUDSTUL

ROMANIA
ANTA COMUNA SALTGNY
PRIMAR

ERE DE MOTIVE

Fl1ivind aprobarea raportul
secretarului [,JA]I Salir

Viz6nd referatul cqmpa

4e evaluare a pedormantelor profesionale ale
1d-na Miniosu lrina, pentru anul 2017

tului de specialitate

,

Av6nd in vedere:

normelor privind
publici,actualitata;

,(2) lit.d) din HG nr.611/2008 pentru aprobarea
nizarea si dezvoltarea carierei functionarilor
(2) din Legii nr. 2t1l200L(r1) privind administratia

publica locala cu mod
Solicit spre aprobprea
rapcrrtului de evaluare a
Minlosu Irina, pentru anrll 2017.

le si completarile ulterioare;
iului Local Saligny proiectul de hotbrire aprobarea
profesionale ale secretarului UAT Saligny, d-na
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JUD

IROI'IANIA
L CONSTANTA
NA SALIGNY
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wr, 9, !ffi..di n {,q..'!f ;.?.9,
APROBAT|
PRIMAR

il

RAPORT

"'

Avind Tn veder€
art. 107 alin,2 , lit, d 9i art. 108 din H.G. nr.
(i11 /2008 , cu modific5rile gi
rile ulterioare, vd aduc la cunogtintb c5
elvaluarea secretarului de c
nH se face de cdtre primarul comunei la
propunerea Consiliului Local fapt pentru care solicit sE aprobati punerea in
clisculia Consiliului Local, pe
misii gi in plen, a proiectului de hot6r6re privind
a performantelor profesionale ale secretarului
erprobarea raportului de eva
pentru anul 2017.
IJAT Saligny, d-na Miniosu

Secretar ,

MINIOSU lrina
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