
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA

HOTĂRÎREA NR. 5
DIN 26.01.2018

PRIVIND PROPUNEREA DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR
PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI COMUNEI SIHLEA,
JUDEŢUL VRANCEA, PENTRU PERIOADA 01.01.2017 - 31.12.2017

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA, ÎNTRUNIT
ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,

- avînd în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărîre iniţiat de primarul
comunei Sihlea, privind propunerea de evaluare a performantelor profesionale
individuale ale secretarului comunei Sihlea, judetul Vrancea, pentru perioada
01.01.2017 – 31.12.2017;

- avînd în vedere raportul  primarului comunei Sihlea la proiectul de hotărîre privind
propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului
comunei Sihlea, judeţul Vrancea, pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2017;

- avînd în vedere avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea,
judeţul Vrancea, la proiectul de hotărîre privind propunerea de evaluare a
performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Sihlea, judeţul
Vrancea, pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2017;

- în baza art. 107, alin. 1, alin. 2, lit. „ d „ , art. 108, alin. 1, alin. 2, art. 117 , lit. „ d”
din Hotărârea Guvernului României nr. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare;

- în baza art. 36 , alin. 9, art. 45 alin. 1, art. 115, alin. 1, lit. „ b „ din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

ART. 1 Se aprobă propunerea  de evaluare a performanţelor profesionale individuale
ale secretarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea, pentru perioada 01.01.2017–
31.12.2017 cu acordarea calificativului final al evaluării „ foarte bine „ .

ART. 2 Raportul de evaluare a performanţelor profesionale va fi întocmit de primarul
comunei Sihlea pe baza propunerii prevăzute la art. 1.

ART. 3 Prevederile prezentei hotărîri vor fi comunicate primarului comunei Sihlea,
Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea prin grija secretarului comunei Sihlea, judeţul
Vrancea.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI SIHLEA

ABDULAC NICOLAE MODREANU RADU




