
ROMANIA
JTTDETUL COVASNA

coMUNA MOAC$A
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. I4I2OI|
pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale

secretarului comunei Moacqa pentru anul2018

Consiliul Local al Comunei Moacqa, jude{ul Covasna, in qedin{I publicl ordinari din
data de 28 februarie 2019;

Avdnd in vedere Raportul de activitate nr.2346131.12.2018 al secretarului comunei Moacqa;
Avdnd in vedere Expunerea de motive nr.312120.02.2019 al primarului comunei Moacga;
Avind in vedere Raportul de specialitate nr. 313120.02.2019 al secretarului comunei Moac;a;
Av6nd in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului

public Ai privat, patrimoniu, economic, buget, finante, agriculturl gi dezvoltare regionali, al Comisiei
pentru sin6tate, familie, protecfie social6 qi culte, inv[limint, culturi qi qtiinf6 tineret gi spoft,
respectiv al Comisiei pentru administratie local6, juridicS, ordine public6, drepturile omului, legislalia
muncii qi disciplinl, amenajarea teritoriului, urbanism, proteclia mediului gi turism ale Consiliului
local al Comunei Moac;a;

Av6nd in vedere prevederile art.62 6 alin. (1), art.62 3 alin. (1) lit. e, pct. III, lit. B din anexa
nr.2la Legea nr. 188/1999 privind statutul funclionarilor publici, republicati, cu modificirile ;i
complet[rile ulterioare qi Legea nr.2412019 pentru modificarea gi completarea Legii nr. 188/1999
privind Statutul funclionarilor publici, precum qi pentru stabilirea unor mdsuri privind evaluarea
funclionarilor publici pentru anul 201 8;

In conformitate cu prevederile art.36 alin. (1), alin. (2) lit. a gi alin. (3), art.116 qi art. 117 din
Legea nr. 21512001 privind administra{ia publicl local6, republicat[, cu modificlrile gi complet[rile
ulterioare;

in temeiul art.45 alin. (1) Ei art. 115 alin. (l) lit. b din Legea nr. 215l2OOl privind
administra(ia pu$licd local6, republicatd, cu modific6rile qi completirile ulterioare;

HOTAnA$rE

Art. 1. - Se propune acordarea calificativului "foarte bine" prevlzut in Raportul de evaluare a
performan{elor profesionale individuale pentru anul 2018 privind pe d-na Fi.ilop-Fuer Mfiria-Zelinda,
secretarul comunei Moacqa, potrivit anexei la prezenta hotdrAre din care face parte integrantd.

Art. 2. - Evaluarea performanfelor profesionale individuale ale secretarului comunei Moacga
se va intocmi de primarul comunei Moacqa, pebaza propunerilor Consiliului local MoacEa, prevdzute
in anexa aprobatl la articolul l.

Art.3. - Cu aducercala indeplinire 6 prezentei hotdrdri, se insbrcineazdprimarul comunei
Moacga.

Moac;a, la 28 februarie 2019.

Contrasemneazil
Secretar

Fiiliip-Fuer M. Zelinda
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