
R O M Â N I A 

JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORĂŞTI 

 

HOTĂRÂREA nr. 9 

din 30 ianuarie 2020 

 

privind            propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale 

pentru secretarul comunei Ciorăști, județul Vrancea, pentru anul 2019 

 

Consiliul local al comunei Ciorăşti,  judetul Vrancea întrunit în şedinţa ordinară 

din  data de 30 ianuarie 2020, 

 

        - văzând referatul pentru aprobarea proiectului de hotărâre  privind propunerea 

calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarul comunei 

Ciorăști, județul Vrancea, pentru anul 2019 înregistrat sub  numărul 58 din 07.01.2020; 

        -  în baza raportului compartimentului de resort cu nr. 289/23.01.2020;  

        - ținând cont de avizul favorabil al Comisiei pentru administraţia publică locală, 

juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ; 

        - în baza prevederilor art. I punct 6 Secţiunea a 3^1-a Evaluarea performanțelor 

profesionale individuale ale funcționarilor publici art. 62^3 alin. (1) lit. ”e” din Legea nr. 

24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcționarilor publici pentru 

anul 2018 şi ale art.30 Cap. II din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea 

unor acte normative și prorogarea unor termene; 

        -  prevederilor art. 129  alin. (1) și alin. (2)  alin. 14 lit. și art. 139 alin. (1),  (3) lit. ”i”, 

alin. (6)-(9)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1. Propunerea acordării calificativului FOARTE BINE secretarului general al 

comunei Ciorăști, județul Vrancea, doamna RIZEA FĂNICA, pentru activitatea desfăşurată în 

anul 2019. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/201993


 Art.2. (1) Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru 

secretarul general al comunei, se întocmește de către primarul comunei, pe baza propunerii 

prevăzute la art.1.  

(2) Raportul de evaluare semnat de evaluator nu se contrasemnează. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica tuturor celor în drept şi Prefectului judeţului 

Vrancea pentru verificare şi exercitarea controlului de legalitate prin grija secretarului general 

al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea.  

 

           Președinte de ședință,                          Contrasemnează, 

      Consilier local Stan Ionel           Secretarul general al comunei, 

                      Rizea Fănica 

 

 


