
JUDETUL TULCEA  

COMUNA NUFARU  

CONSILIUL LOCAL  

H O T A R A R E A Nr.4 
 privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale 

individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2018 
 

Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă 
ordinara la data de 29 ianuarie 2019, fiind prezenti un numar de 9 consilieri 

locali;  
- referatul de aprobare al primarului comunei Nufaru, în calitatea sa de iniţiator, 

înregistrat sub.260/15.01.2019 

- raportul de activitate elaborat de secretarul comunei, înregistrat sub nr.259/15.01.2019 

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Nufaru şi avizul 
comisiei de specialitate a Consiliului Local. 

Ţinând cont de prevederile legale: 

- art.36 alin.(2) lit.a) şi cele ale alin.(3) raportate la cele ale art.116 şi 117 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

- art.69 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

- art.107 alin.(2), lit.d) din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

În temeiul art.36 alin.2, lit.a), art.45, alin.1 şi art.115 alin.(1), lit.b din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare, 

 

H O T A R A R E: 

 

Art.1. – Se propune acordarea calificativului prevăzut în Raportul de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale privind pe domnul Milosovici Lucian, secretarul 
comunei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului 

comunei pentru activitatea desfasuratat in anul 2018 se face de către primarul comunei pe 
baza propunerilor Consiliului Local al Comunei Nufaru, 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, pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art.2 – Secretarul comunei Nufăru județul Tulcea va comunica prezenta hotărâre 
Institutieu Prefectului - Judetului Tulcea, precum  şi se aduce la cunostinţa publica prin 
afisarea la sediul primariei, precum si publicarea pe site-ul http://www.primarianufaru.ro 

Prezenta Hotararea a fost adoptata cu votul a 9 consilieri prezenti din totalul de 11 

consilieri alesi. 

 PRESEDINTE DE SEDINTĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
CONSILIER,Iordache Marcel                                   SECRETAR, Milosovici Lucian 

http://www.primarianufaru.ro/

	JUDETUL TULCEA

