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PROIECT 

DECIZIE                                                 

09  decembrie 2022                                                                      Nr. 09/07-XXVII 

 

„Cu privire la împuternicirea  primarului comunei 

 de a efectua evaluarea performanţelor profesionale  

ale secretarului consiliului comunal Ciobalaccia” 

 

       În temeiul art.14 (2) lit. l din Legea privind administraţia publică locală 

nr.436-XVI din 28.12.2006, Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public, indicaţiei Guvernulului Republicii 

Moldova nr.2903-93 din 17.11.2009, avizul comisiilor consultative de specialitate, 

Consiliul comunal Ciobalaccia 

 

DECIDE: 

 

1. Se împuterniceşte primarul comunei Ciobalaccia de a evalua performanţele 

profesionale a secretarului consilului comunal conform rezultatelor 01 

ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022 şi stabili obiectivele şi indicatorii de 

performanţă pentru anul 2023. 

2. Se stabileşte că evaluarea performanţelor profesionale a secretarului 

consiliului comunal se va efectua în perioada sus nominalizată conform 

procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare. 

3. Executarea deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Pîrciu Gheorghe, 

primarul comunei Ciobalaccia. 

4. Monitorizarea deciziei în cauză se pune pe seama comisiei  consultative de 

specialitate drept, disciplină, probleme sociale, învăţămînt, sănătate, cultură, 

culte, turism. 

 

 

 

Președintele ședinței       

                                                            

Avizat: 

Secretar al consiliului  

comunal Ciobalaccia                                                       Luminița TURLACOV 
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Notă informativă 
La proiectul de decizie 

Nr. 09/_07_-XXVII din 09.12.2022 

 

„Cu privire la împuternicirea  primarului comunei de a efectua evaluarea performanţelor 

profesionale ale secretarului consiliului comunal Ciobalaccia” 

 

    Stimati consilieri conform Legii nr. 158 din 04.07.2008 privind funcția publică si statutul 

funcționarului public Art. 36.  prevede evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor 

publici de conducere şi de execuţie. 

Alin. (1) Procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici de 

conducere şi de execuţie se realizează în două etape: 

a) completarea fişei de evaluare; 

b) interviul. 

Alin. (2) Completarea fişei de evaluare se realizează de către: 

f) primarul, în baza deciziei consiliului local, pentru viceprimar şi secretarul consiliului 

satului (comunei), sectorului, oraşului (municipiului). 

Conform Legii privind Administratia publică locală, art. 14, lit u) Competentele consiliului:  

numeşte, în bază de concurs desfăşurat în condiţiile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire 

la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, secretarul consiliului, modifică, suspendă şi 

încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale secretarului, deleagă primarului 

competenţa evaluării performanţelor lui profesionale; 

    Ținînd cont de prevederile legale solicităm, aprobarea împuternicirii primarului comunei 

Ciobalaccia de a efectua evaluarea performantelor profesionale ale secretarului consiliului 

comunal Ciobalaccia, conform rezultatelor  de la 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022 şi stabili 

obiectivele şi indicatorii de performanţă pentru anul 2023,  în perioada 15 decembrie 2022– 15 

februarie 2023. 

 

 

 

 

Primarul comunei Ciobalaccia                                                    Gheorghe Pîrciu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


