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PROIECT 

DECIZIE                                                 

 

 

„Cu privire la rezultatul evaluarii performanțelor  profesionale  

ale secretarului Consiliului comunal Ciobalaccia” 

 

          În temeiul art.14 (2)   lit.”a” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI 

din 28.12.2006  şi  art. art.33 alin.4, art. 34, art. 36 din Legea cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, a deciziei Consiliului comunal 

Ciobalaccia nr. 01/03-XXVII din 20.01.2021 ,,Cu privire la împuternicirea primarului comunei 

Ciobalaccia de a efectua evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului consiliului 

comunal Ciobalaccia,, examinînd raportul de activitate, informaţia despre evaluarea 

performanţelor profesionale ale secretarului consiliului comunal Ciobalaccia, avizul  comisiei 

consultative de specialitate drept, disciplină, probleme sociale, învăţămînt, sănătate, cultură, culte 

şi turism,  Consiliul comunal Ciobalaccia 

 

D E C I D E: 

1. Se aprobă rezultatul evaluării performanţelor profesionale ale secretarului consiliului 

comunal Ciobalaccia, dnei Turlacov Luminița, cu calificativul „foarte bine” pentru perioada 

de activitate 01.01.2021 - 31.12.2021.  

2. Se conferă dnei Turlacov Luminița, secretar al consiliului comunal Ciobalaccia grad de 

calificare pentru performanța profesională - ,,consilier de stat clasa I,, 

3. Decizia în cauză se va aduce la cunoştinţa factorilor cointeresaţi în termenii stabiliţi de 

legislaţie. 

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate  

dprep, disciplină, probleme sociale, învățămînt, sănătate, cultură, culte și turism, Consiliul 

comunal Ciobalaccia 
 

 

Președintele ședinței                                                                      

Avizat: 

Secretarul consiliului comunal Ciobalaccia                                   Luminița TURLACOV 
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Nota informativă 

 

la proiectul de decizie nr. 02/10-XXVII din 06.04.2022 

„Cu privire la aprobarea rezultatului evaluarii performantelor  profesionale 

 ale secretarului Consiliului comunal Ciobalaccia” 

 

    În temeiul art.14 (2)   lit.”a” din Legea privind administraţia publică locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006  şi  art. art.33 alin.4, art. 34, art. 36 din Legea cu privire la 

funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, a 

deciziei Consiliului comunal Ciobalaccia nr. 01/03-XXVII din 20.01.2021 ,,Cu 

privire la împuternicirea primarului comunei Ciobalaccia de a efectua evaluarea 

performanţelor profesionale ale secretarului consiliului comunal Ciobalaccia,,  

 

Conform Fisei de evaluare a functionarului public de conducere secretarul 

consiliului communal Ciobalaccia a contribuit la realizarea obiectivelor prin 

planificarea corecta si realizarea in termen a activitatilor propuse, cu tendinta de 

imbunatatire continua a acestora. A dat dovada de organizare adecvata a 

activitatiilor planificate.  

Se propune de a aproba rezultatul evaluării performanţelor profesionale ale 

secretarului consiliului comunal Ciobalaccia, dnei Turlacov Luminița, cu 

calificativul „foarte bine” pentru perioada de activitate 01.01.2021 - 31.12.2021 și 

conferirea gradului de calificare pentru performanța profesională - ,,consilier de 

stat clasa I,, 

 
 

 

 

 

Primarul comunei Ciobalaccia                                                 Gheorghe PÎRCIU 

 

 

 
 


