
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PERIEŢI

Judeţul Olt, comuna Perieţi, te1.0349/525000,fax. 0349/525000

HOTĂRÂRE
Ref. la: aprobarea propunerii privind evaluarea perform anţelor 

perofesionale individuale a le  secretarului com unei Perieţi, judeţul Olt, 
pe anul 2015.
Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Perieţi, judeţul Olt;
- prevederile art.107 alin. (2) litera d) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările 
şi completările ulterioare;

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

- raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;

în tem eiul art. 36 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 45  alin . (1) şi art. 115 alin. 
(1), lit. b) din Legea A dm inistraţiei publice locale nr. 215 /2001 , republicată, cu 
m odificările şi com pletările  ulterioare;

CONSILIUL LOCAL PERIEŢI 
HOTĂRĂŞTE

Articolul 1. - Se propune acordarea calificativului prevăzut în Raportul de 
evaluare al performanţelor profesionale individuale privind pe doamna Oiteanu Elena, 
secretarul comunei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2. - (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 
secretarului comunei se face de către primarul comunei pe baza propunerilor Consiliului 
Local al comunei Perieţi, judeţul Olt, 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.

Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce Ia cunoştinţă publică şi se comunică: 
Instituţiei Prefectului- Judeţul Olt;
Secretarului comunei Perieţi, judeţul Olt;
Primarului comunei Perieţi, judeţul Olt.

DE ŞEDINŢĂ,
MARIN

Avizat pentru legalitate, 
SECRETAR,

Ec. Elena OLTEANU
Nr / /  /29 februarie  2016

Adoptată cu 11 voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri dintr-un total de 11 voturi valabil exprimate ( î l  consilieri locali în funcţie)
în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Perieţi, judeţul Olt


