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CONSILIUL LOCAL GOGOSARI
JUDEŢUL GIURGIU
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HOTĂRÂRE
pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale
individuale ale Secretarului Comunei Gogosari, județul Giurgiu
CONSILIUL LOCAL GOGOSARI ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ
Având în vedere:
-expunerea de motive întocmită de domnul Daia Danut – primarul comunei Gogosari, judeţul Giurgiu,
înregistrată sub nr.208/12.01.2018 ;
-raportul întocmit
de
domnul Daia Danut – primarul comunei Gogosari, înregistrat sub nr. 175
din11.01.2018 ;
-raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr.650/ 29.01.2018;
-avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr. 651 /29.01.2018;
-prevederile art. 69, din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
-prevederile art. 107, alin. (2), lit. ”d”, din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor prevederile art. 36, alin. (1), alin.(2), lit.”a” , art. 45, alin.(1), art. 46 și art. 115, alin. (1),
litera “b”, alin. (3), lit.”a” și ”b” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare –
privind Administrația Publică Locală,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Consiliul Local acordă calificativul ”Foarte bine” prevăzut în Raportul de evaluare a
performanțelor profesionale individuale, pentru anul 2017, privind pe domnul Chelu Elena Iuliana,
secretarul comunei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.(1)Raportul de evaluare a performanțelor prefesionale individuale pentru secretarul comunei,
va fi întocmit de primarul comunei, pe baza propunerii prevăzute la art.1.
(2)Raportul de evaluare semnat de evaluator nu se contrasemnează, potrivit art. 118, alin.(1) din
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.
Art.3.Prezenta va fi comunicată Instituției Prefectului-Giurgiu, secretarului comunei Gogosari și va fi
adusă la cunoștință cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei Comunei Gogosari de către secretarul
comunei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ROSU MIREL CATALIN

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
CHELU ELENA IULIANA

GOGOŞARI 31.01.2018
NR. 05

R O M Â N I A
PRIMARUL COMUNEI GOGOSARI
JUDEŢUL GIURGIU
Nr. 208 din12.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale
individuale ale Secretarului Comunei Gogosari, județul Giurgiu

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, anual se face evaluarea
performanțelor profesionale ale funcționarilor publici de evaluator, în funcție de
încadrarea funcționarului public pe post de conducere sau de execuție.
În unitatea administrativ teritorială avem 8 funcționari publici din care 1 posturi
de conducere – secretar Unității Administrativ Teritoriale și 7 posturi de execuție –
consilieri și referenți.
Pentru funcții de execuție calitatea de evaluator o are:
a)funcționarul public de conducere care coordonează compartimentul în cadrul
căruia își desfășoară activitatea funcționarul public de execuție sau care coordonează
activitatea acestuia;
b)conducătorul autorității sau instituției publice ori adjunctul acestuia, pentru
funcționarii publici care sunt în subordinea directă a acestuia;
În conformitate cu prevederile art. 107, lit.”d” din H.G. nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,
evaluarea performanței profesionale a secretarului Unității Admisistrativ Teritoriale este
realizată de primar, pe baza propunerii consiliului local.
În acest sens propun consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre.

P R I M A R,
Daia Danut

R O M Â N I A
PRIMARUL COMUNEI GOGOSARI
JUDEŢUL GIURGIU
Nr.175 din 11.01.2018

RAPORT
pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale
individuale ale Secretarului Comunei Gogosari, județul Giurgiu
În conformitate cu prevederile art. 107 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, evaluarea performanțelor profesionale pentru
secretarul comunei se realizează de către primar, pe baza propunerii consiliului local.
Pentru aprecierea obiectivă a performanțelor profesionale realizate de secretarul comunei Gogosari am
solicitat elaborarea unui raport de evaluare a acestuia pe baza cerințelor funcției publice de conducere și
compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale cu rezultatele obținute în mod eficient. Analizând
acest raport de evaluare, se poate constata că secretarul comunei realizează atât atribuțiile aferente funcției de
secretar cât și atribuțiile funcției de resurse umane, stare civilă, etc. Rezultatele activității depuse sunt apreciate
ca foarte bune și am convingerea că și membrii consiliului local vor acorda un calificativ profesional
corespunzător rezultatelor obținute.
În baza calificativului pe care îl va acorda Consiliul local, va fi elaborat raportul de evaluare a
performanțelor profesionale pentru persoana care ocupă în prezent funcția publică de conducere de secretar al
comunei Gogosari. Calificativele se pot acorda conform H.G. nr. 611/2008 sunt nesatisfăcător, satisfăcător,
bine sau foarte bine.
Criteriile de performanță pe baza cărora se va elabora raportul de evaluare sunt cele prevăzute în H.G. nr.
611/2008, anexa nr.5, respectiv:
- Capacitatea de organizare;
- Capacitatea de a conduce;
- Capacitatea de coordonare;
- Capacitarea de control;
- Capacitate de a obţine cele mai bune rezultate;
- Competenţă decizională;
- Capacitatea de a delega;
- Abilităţi în gestionarea resurselor umane;
- Capacitate de a dezvolta abilitatile personalului;
- Competenta in gestionarea resurselor locale;
- Abilitati de mediere si negociere;
- Obiectivitate in apreciere;
- Capacitate de implementare;
- Capacitatea de a rezolva eficient problemele;
- Capacitatea de asumare a responsabilităților;
- Capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite;
- Capacitatea de analiză și sinteză;
- Creativitate și spirit de ințiativă;
- Capacitatea de planificare și de a acționa strategic;
- Competența în gestionarea resurselor alocate.
Față de cele de mai sus, prezint spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind propunerea
calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Gogosari pentru
anul 2017.

Primar,
Daia Danut
ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GOGOŞARI
Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico- socială, buget- finanţe,
administrarea domeniului public şi privat
agricultură, gospodărirea comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ
Nr. 650 / 29.01.2018

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru programe
de dezvoltare economico-socială, bugeţ–finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi
comerţ, prin următorii consilieri”Pîrvu Iulian, Roşu Cătălin-Mirel, Chira Iulică,
Chican Constantin şi Răuţă Gheorghe”, s-au întrunit azi, 29.01.2018, având
următoarea ordine de zi:“Proiect de hotarare pentru aprobarea propunerii privind
evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei
Gogosari, judeţul Giurgiu”
În urma analizării proiectului de hotarare mai sus mentionat , comisia de bugetfinanţe este de acord cu cele expuse, supus la vot de preşedintele de comisie se
aprobă în unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE
Pîrvu Iulian

SECRETAR,
Roşu Cătălin-Mirel

MEMBRII,
Chican Constantin
Răuţă Gheorghe
Chira Iulică

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GOGOŞARI
Comisia juridică şi apărarea ordinii publice
Nr. 651 / 29. 01. 2018

Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii
consilieri“Licuţă Cătălin-George, Pleşea Ilie şi Chiru Mariana”, în şedinţa de azi,
29.01.2018 au analizat următoarea ordine de zi:“Proiect de hotarare pentru
aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale individuale
ale secretarului comunei Gogosari, judeţul Giurgiu”
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se propune
adoptarea unei hotărâri în acest sens, fiind supusă la vot se aprobă în unanimitate de
voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii şedinţa se declară închisă.

Preşedinte,
Pleşea Ilie

Secretar,
Licuţă Cătălin-George

Membru,
Chiru Mariana

