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JUDETUL ILFOV

coNSrLruL LocAL coMUNEr nascir,u
JUDETUL ILFOV

HOTARARE
privind propunerea de evaluare a performan{elor profesionale ale secretarului

primiriei DascIlu, Jude{ul llfov - doamna Preda Maria,
pentru perioada 01.01.2018 -31. l2.20lE

Consiliul Local Dascilu, Jude(ul Ilfov
Avind in vedere:

- proiectul de hotlrAre iniliat de primarul Dascilu Judelul Ilfov cu privire la necesitatea evaluirii a
performanlelor profesionale ale secretarului comunei Dascilu, Judelul Ilfov, respectiv doamna
Preda Maria, pentru perioada Q!Q!!!!!I!.1!!!!Q!!1,

- expunerea de motive intocmite de primarul comunei Dascilu, Judegul Ilfov;

- raportul de specialitate intocmit de Compartimentul extem de Resurse Umane din cadrul Primiriei
DascIIu, Judelul llfov;

- prevederile art. 623, lit. e) din Legea nr. 2412019, pentru modificarea gi completarea Legii nr.
I 88/l 999 privind Statutul functionarilor pubhci, precum gi stabilirea unor misuri pentru evaluarea
funclionarilor publici pentru anul 201 8;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Primlriei Dasc[lu, prin care se

acordigyj4@!i!;
- prevederile art. 36 alin. (9), Ei ale art. 45 din Legea n.zlslZ00l privind administralia publici

localS, republicati, cu modificirile qi completirile ulterioare,

HOTARA$rE

Art. 1. - (l) Se propune acordarea calificatiwlui ..foarte bine" cu nota finali 5.00, doamnei Preda
Mari4 av6nd funclia publicd de conducere de secretar al primariei Dascdlu, Judep llfov, conform
raportului de evaluare a performanlelor profesionale individuale, previzut in anexa nr. I ce face parte
integrantd din prezenta hot[r6.re.

(2) Evaluarea performanlelor se face de citre primarul comunei, iar raportul de evaluare nu se

contrasemneazi, conform afi. 624, alin. (2) din Legea nr.2412019, pentru modificarea Ei completarea
Legii nr. 188/1999 privind Statutul funclionarilor publici, precum gi stabilirea unor misuri pentru
evaluarea funcfionarilor publici pentru anul 2018.
Art.z - Prezenta se comunici:

- Instituliei Prefectului - Judelul Ilfov;
- Primarului comunei Dascilu, Judelul Ilfov;
- Secretarului comunei Dascdlu, Judegul Ilfov;
- Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primiriei Dascilu Judelul llfov;
- Cet[1en
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Adoprag cu voturi "penmi
Nr. de consilieri prezenlir l1
Nr. de mandate: I I

ilor afigare la sediul prim[riei Ei mass-media locali.
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