
R O M A N I A
JUDETUL ALBA
COMUNA PIANU

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A
Nr.48 din 15.04.2011

Aprobare evaludri Profesionale
Consiliul Local al comunei Pianu, judeful Alba intrunit in gedinla ordinard

din 1 5.04.2011. Ludnd in dezbatere :
-expunerea de motive gi proiectul de hotdrdre pentru aprobare evaluare performanfe;
-raportul de specialitate nr.l706 111.04.2011 intocmit de secretar Jr. Catargiu Camelia

Cristina;
-avizul favorabil al comisiei pe domenii .

Avdnd in vedere prevederile art.l07 din HG nr.6lll2008 pentru aprobarea

Normelor privind organizarea gi dezvoltarea carierei funcJionarilor publici, modificatd 9i
complectatd prin HG nr.78712008 qi HG nr.l I 7312008 conform cdreia evaluarea

performanfelor profesionale se realizeazd de cdtre evaluator, respectiv primar pentru

secretarul comunei, pe bazapropunerii Consiliului Local gi de cdtre funcfionarul public

de conducere care coordone azd compartimentul in cadrul cdruia igi desfEgoard activitatea

funcfionarul public de execu{ie sau care coordoneazd activitatea acestuia pentru ceilalli

funcfionari publici.
in temeiul art.45 aliniat I si art.l 15 aliniat I litera b) din Legea

nr.21512001 privind administratia publica locala - republicata.
Consiliului Local al comunei Pianu adoptd prezenta

HOTARARE
Articolul 1 : Se aprobd propunerea de evalu are a performanfelor profesionale individuaie

ale secretarului comunei Pianu pe anul 2010, precum gi obiectivele pentru evaluarea

performanlelor profesionale individuale ale secretarului comunei pentru anul 2011,

acorddnd califi catiwl,,foarte bine"
Articolul 2: Se aprobd propunerea de evaluare aperformanJelor profesionale individuale

fr*tt"*rtiot puUtici din apantul primarului comunei Pianu pe anul 2010, precum qi

obiectivele pentru evaluarea performanlelor profesionale individuale pentru anul 2011

Articolul 3: Prezenta hotdr6re se comunicd : Institufiei Prefectului Judefului Alba,
primarului comunei Pianu, se afigeazd, se depune la dosarul de qedinfd 9i la dosar

personal.

PRE$ED
Contrase mneazd, pentru legalitate :

$EDINTA, SECRETARUL COMUNEI PIANU;
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