
JUDETULGALATI 

T Ă RÂREA 
Nr 3/ din 33. o ţ.0018 

Privind: desemparea rËprtzentantilor Consi1iuii Lo caI în coiaiia de evaiare a 
niaieor profes.ioa1e şi aceWisiei de soiţionare a co staiiio.r a eronailii diu 

Aralui ernaanent de ncri a 	iiiaii oca Tecuci a iiivciuianuiui 21)16, 

iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Priinarul municipiului Tecuci, judeţul Gaiaţi; 
Nurnăr de inregistrare şi data depunerii proiectului: 10463 / 23.01.2018. 
Consiiiul Local al rnunicipiului Técu ci, judetul Galat întruirit în sednită  oidinară  îa dnta 
de_3o.O/.02oţf 	 , 

Având în vedere: 
- expunerea de rnotive a ini ţia ralui, înregistrată  sub .nr. 
- raportui de specialitate, întocrnit de Cornpartirnentul 

Funcţiilor Publice, SSM, înregistrat sub nr. 10465 /23.01.2018. 
- raportui de avizare al cornisiei de :specialitate nr.5. 

n iaza prevederilor: 
- Ait. 31, alin.7 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea unitai& a peisonarikii pitit din 

fonrluri publice; 
- Art.1,2,3 si 10 din Ordinui rr.960/08.02.2011 privind aprobarea criteriiior şi m, -etodoiaÉîcï de 

evainare a perforrnan ţeior profesionaie inciividuale ale personaluiui contractual; 
- Art. 794  alin 3 din O..G. 3512002 privind aprobarea Regular.entrilui cadru de organizare i 

funcţioaare a Consiiiilor Locale, ca modi.cări1e şi eornpietări.Ie ulterioare; 
Art.36 alin 2, lit. ,,a din Legea •nr.215/2001 privind adrnînistraţia pullică  iocerib1icată  

ca rnixlificăriie sï eornpletările ulteiioare; 

- Art..45, alin i şi art.i 15 alin.1, lit.b) din Legea 21512001 privind adrniistraţia pubiică  locală, 

republicată  cu modcărie si cornietăriie niLerioare; 

Art.1. 	Se desemneaza ca reprezentanti ai Consiiinlui locaI Tecriici in eoaiisia de evaIaaie a 

performantelor profesioaaie a persona1uiu7i din cadn.ii Apaiatului Peraianerct & Lucru al Coasiiininî 
ioc4ai clîn rnriaicipiui Teeuci, la ai4ni auiior: 2016, 2,017, nrma[orii: 

?4M4Ie/(/7 	67%/7 

3. 

2) Secretaiiatui coriiisiei de eaioare va fi asigurat de d-na Chiiiac ldica, eonsiiier .superînr din 
eadrui Cornartiinentnlni Resurse iiniaue, SS.M. 

10464.1 23.01.2018. 
Gestiunea Resurseior, Urnane şi a 



Art.2. (l) Se de.senineaza ca repr.ezentanti ai Consiliuini local Tecuci in eomisia de solutionare 
coiitestatiilor ia evaJuarea performaiitelor profesional.e a persona1uui din cadrul Aparatuui Permanent d 
:Lucru ai Consil.iului Local diri niunic.ipiui Tecuci , urniatorii: 

2. fL- ?E7RL/ 

3. f 	/ btAeomlle 

/j 	

ţJ 

(2) cretariatai. cornisii •de sol4onare a eo testaiiior va fi asiguit de d-na,consifier 
.superior, Chiriac Rotica, din cadrni .ompartirnentuiui Resurse Umane, S:S. 

At.3. Cu data rezentei i:eepreedere contrar ă  se abrgă  

At.4. r zenta iotărâre vafidusà ia îndepiinire prin grija Priruiu 	icipiaini Tzcuéi. 

Ar5. Prezieriga hotrre, va fi cornuriicat ă  ceior interesai prin grija eturubi 
Municipiului Teci. 
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MUNIèMUL TCC 

iwid: desennar.ea rep.rezentantior Consiithii Loral în comisia de ewe a 
performantélor  ro.fesîonaie i a eonisiei de solutionare a o.r a enanIi in eadn 
ÂaaIui deLucru I;ernianen,t a1 Consilinlui Local Tenci la nivAul anul ui2i 

: priiriui tri.rne:stru al 1ecarui an are loc evaivarea tuturor agaja ţilor U..A.T. 	i ipiuTecnei. 
n conformitate cu prevederi.ie O.G. 3512002 .priviad aprobarea lguanicutrhii - cadru ide 

orga1are şi furciori..e a Consiliiior locale, cu modic ări]e şi ;pietăriie uiterioare petena de 
deserunare a consiei de evaluar.e a performan ţeior profesional.e a personalului din cadrui Aparatului  
Permaentde iucru apar ţiae Consii.n1ui locai. 

Potvit prevederiior art. 31, a1in7 din Iegea m1.53i2017 •privi.nd sa1ariarca uaitar ă  a 
,ersoialuiui .piătit din fonduri pubiice,activitatea profesional ă  se apreciază  anual,ca urmare a 
perfounanţelor prsi.oaale individuaie,de către conducătcrul insti.tuţiei publice,ia propunerca şefui. 
ierarbpriu :acordare .de caiificati•ve:foarte bine,bine,satisac ătr şi nesatis cătoi. Ordo.natorii 
pri.ncipaii de credite .stabiiesc criteriiie de evaluare a perforiran ţeior profesionaie irdividuaie în fiie de 
specifi.cui dorrieniuiui de activi.tatc. 

Cordorm ait 3 din Ordiaui nr96O/O8.O2.20l l (i) Activitatca profesională  se apreciază  airuni, 
ca i irare a evaiuătii .perform aţe1or profesionaie individuaie, piin acordarea unuia dîntre .caiificativeie: 

<ae hiae, tbi.ne t,  atisFăcător sau nesatisfăcător. (2) Perda dc evaivare este cnprins ă  înlre i - 31 
ianuatie a fiecàru,  i an. 3) Petioada evaivată  este cupririsă  întrc i ianuarie -, 31 decembtie a arudui antericir 
ciui încare se face evaluarca . 

.Avird î.n vedere ceIc de mai sus sixpuir spre dezbatere şi aprobarea Corsi1iuiui larciiectui de 
bfărăre î.n forura propusă. 

IF 



ROMÂNA 
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Pii: deseinnarea reprezentantilor Consiliului Loce,  ïn comisîa iaae ia 
ee ionae  şi ia enisii ie s uionar 	etaiik ia  

e 	 nentia1 nsi&ini Locâl Iei .a ùivélùl 

fiiart. [ dîn Ordinnûnr. 9008.02.20 i priind airobarea criterLiiior si rneoiogiei de 
ovaluare a petformantelor profésionale inviluaie aie personalului c<ntractuai - Donforn cii 

a p oianţe1or proesiona1e inividuaie se bazeaz ă  pe aprecierea în niod s em, atic ,5i biecti 
a 	anerti 	a calită  minc4i, a conportamentu1ui, a 1ni ţ ative1, aeficienlei şi cre&trvt41L pentru 
,fic-care .saariat, cor6bore cu4ispozi ţiile art. 2 .din aceia şi act norrativ ăsurarea şi eivarea 
perorrianţ icr ppcfesiümialeîndivïduale este m proees conini, oordonat de càtre copartaeru & 
:getiiJe aresurse]or 

fomn ai. 3 din ffliri n !93O!iS.O2.2 i i (l) Aetivitatea profiDsiori.alâ se aprecinză  anJi, ca 
mmme a evinăiii piariţ ior profesïonale individia1e, pria acordarea aauia dLintre eaiiLitivcie: 
faae iiLine, bine, satLisfăe r sau esatis ăcător 1 . (2) Ferioada de evaiu este cnprins ă  ntre i - 31 
iiiie a ecări aa. (3) ieiiada evaivată  este cupririsă  între i iaaaarie - 31 decnbrie a araitini aterior 

în cai se face 	ea 

	

lJniare a dispoàţiiio:r 	3512002 privirid aprobarea Regulameniului - cadru deoiganizaie şi 
a niliiior loele,cn niodLiicăriie şi conpletriie u oe, cuiripeteaţa de deseiriaare a 

coiaLii de zvaluaré ta perfonnaaîelor profesicnale a personalhilui dîn ca&W Apaiatiitiui ierianent & 
ru apar ţine o i4LiaLi loeai. 

otr 	revedeiiînrait. 31, aiîn7 din Legea nr.153;1201 priinci saiarizarea unitat ă  a 
plâù- 	.draL1 	ze,aoLitatea profesional ă  se apreciază  anuai, ca uvrare a evaiiiiării pe ţeior 

esiaaie ïndiivîâualc, de e ătre condacătorul instituţiei pibLice,ia propunerea sefuiui Lierari&prin 
acoire de ca ea efoarte in biie,satisc ător şi ae 	ctor. i.oaateii 	ciai & 
crcde stiesc criteLii1e de valea  :perianţeior profesio.aaie indivulnale în fimofie .& specLiiic 
dniaiuîde actitat 

F4ad, e 	eAeriLe legale mai sus ineritionate, coasider ăia că  proiectai de botătăre îndcplmee 
de legaiitate. 
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