
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI 
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.___20____/2020
PRIVIND PROPUNEREA CALIFICATIVULUI LA EVALUAREA  PERFORMANTELOR

PROFESIONALE INDIVIDUALE  ALE 
 SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI TOMESTI PENTRU ANUL 2019

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara;
Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 16 din 11.02.2020 precum si referatul de aprobare nr. 3/16

din  11.02.2020  prezentat  de   primarul  comunei  Tomesti   prin  care  propune  calificativului  la  evaluarea
performantelor profesionale individuale ale d-nei Giurgiu Sanda -secretarul  general al  comunei Tomesti ,
pentru anul 2019 ;          
           - Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 4/16 din 11.02.2020
            - In baza avizului favorabil al Comisiei  de  specialitate pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local nr. 5/58 din 27.03.2020 ,  al 
avizului favorabil al  comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si 
linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr.  5/59 din 27.03.2020,  precum si avizul favorabil al comisiei  de 
specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/60 
din 27.03.2020 ;
            În conformitate cu prevederile art. 621 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, ale art. 62 ^ 3 alin. 1 lit. e, alin. 3 și alin.4 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
            În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a, art. 139 alin. 1 și ale art. 196 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. 4 din 
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,

H  O  T  A  R  A  S  T  E :

Art.1.  Acordarea calificativului FOARTE BINE, Secretarului General al comunei Tomesti, doamna 
Giurgiu Sanda-Pompilia , pentru activitatea desfasurata in anul 2019 .
            Art.2.(1)  Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru Secretarul General al 
comunei Tomesti  va fi întocmit de către Primarul comunei Tomesti  , pe baza propunerii prevăzută la art. 1.
 (2) Raportul de evaluare prevăzut la alin. 1, potrivit prevederilor art. 62^4 alin.2 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se contrasemnează. 
             Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul comunei Tomesti.

Art.4.  Prezenta hotarare poate fi atacata  conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.              
            Art.5.  Prezenta hotarare se comunica: 
       -   Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara ;
       -    Primarului comunei Tomesti
       -    Doamnei Giurgiu Sanda Pompilia 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                                                CONTRASEMNEAZA,              
      Tamas Octavian-Tiberiu                                                                         SECRETAR GENERAL             
                                                                                                                                Giurgiu Sanda                       
       
Tomesti  la 30.03.2020
Notă : Prezenta hotărâre a fost adoptată  cu  cvorumul de __9__voturi “pentru” , din 9 consilieri în funcţie; 
____0__voturi  “contra” ; ____0__voturi “abţineri’  , votul fiind liber.          


