
 

 

 

H O T A R A R E A  

Nr.5 din 28 ianuarie 2016  

privind propunerea acordării calificativului la evaluarea 
performanţelor 

profesionale individuale  pentru secretarului comunei, pe anul 2015 
 

 
În temeiul art. 45 alin. (1) şicel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

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

 
 analizând  dispoziţiile art. 107 alin. (2) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 

611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Pomirla , în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr.9   din 14  ianuarie 2016  calitate acordată de prevederile  art. 
33 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Pomirla ,  înregistrat sub nr. 10 . din 14 ianuarie 2016 ;   

c) raportul celor 3  Comisii   de specialitate ale  Consiliului Local :  
                 luând în considerare prevederile 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, 
cu modificările şi completările ulterioare,   

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POMIRLA  adoptă prezenta hotărâre. 
 

 Art. 1. - Se propune acordarea calificativului prevăzut în Raportul de 
evaluare al performanţelor profesionale individuale privind pe doamna CHELARIU 

 

ROMÂNIA 
 COMUNA POMÎRLA  
JUDEŢUL BOTOŞANI  

TEL/FAX 0231 622802 
E-mail primariapomirla@yahoo.com 
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CORINA ELENA , secretarul comunei, potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

secretarului comunei se face de către primarul comunei pe baza propunerilor Consiliului 
Local al comunei  Pomirla , 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. 
 
 

                   Art. 3. -  Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod 
obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, Primarului Comunei 
Pomirla  şi Prefectului Judeţului Botosani  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisarea 
la sediul primariei , precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
www.pomarla.ro 
  

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                 CONTRASEMNEAZA , 

  CONSILIER,       SECRETARUL COMUNEI, 

                      Maricel RUSU                                              CORINA CHELARIU  
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