ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind desemnarea Primarului Comunei Breaza ca evaluator al performantelor
profesionale individuale ale Secretarului Comunei Breaza, pentru activitatea
desfasurata in anul 2018
Consiliul Local al Comunei Breaza, Judetul Buzau
Avand in vedere :
 Expunerea de motive a Primarului comunei Breaza înregistrata la nr.
1021/14.02.2019;
 Raportul compartimentului de resort înregistrat la nr. 1022/14.02.2019;
 Avizul comisiei de specialitate ;
 Prevederile art. 13 alin. (1) lit. “c”, art. 62^2 alin. (2), art. 62^3 alin. (1) lit.
“e” si art. 62^4 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
 Prevederile art. 13 din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor
privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
 Prevederile art. 36 alin. (2) lit. ”a” si alin. (3), art. 116 si art. 117 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 39 alin. (1), art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1), lit. “b” din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare

HOTARASTE:
Art.1. (1) Se desemneaza Primarul Comunei Breaza ca evaluator al
performantelor individuale ale Secretarului Comunei Breaza pentru activitatea
desfasurată în anul 2018 .
(2) Raportul de evaluare semnat de evaluator nu se contrasemnează
potrivit art. 62^4 alin. (2) din Legea nr. 24/2019.
Art.2. Primarul Comunei Breaza va aduce la indeplinire prezenta
hotarare.
Art.3. Secretarul U.A.T. Comuna Breaza va comunica celor interesati
prezenta hotarare.
PRESEDINTE DE SEDINTA
MOCANU EUGEN
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
UNGUREANU CARMEN
NR. 22
BREAZA 28.02.2019
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Breaza in sedinta din data de
28.02.2019, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) - (3) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 11 voturi pentru, voturi impotriva si - abtineri, din numarul total de 11 consilieri in functie si 11 consilieri
prezenti la sedinta.

