
                                                                

HOTARAREA Nr.  6 

Din data de 13 ianuarie 2021 
privind propunerea de evaluare  a performantelor profesionale ale secretarului general al 

comunei Bucovat-doamna Gligor Meda pentru perioada 13.04.2020-31.12.2020 

 

Consiliul Local  Bucovat, Judeţul Timiş,    

   

         Avand in vedere: 

 Raportul de specialitate nr. 9008/07.01.2021  intocmit de Compartimentul Resurse 

Umane; 

 Referat de aprobare nr.9009/07.01.2021 ; 

 Proiect de hotarare nr. 6 din data de 07 ianuarie 2021; 

 prevederile art.62³, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 188/1999 privind statutul 

functionarilor publici; 

 art. 621 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 

  In temeiul art. 139  alin. 1, si ale art. 196 alin.1 lit. a) din din O.U.G. 57/2019  privind 

Codul Administrativ; 

 

HOTARASTE : 

 

Art.1.(1) Se propune acordarea calificativului “foarte bine “ cu nota finala 5.00, doamnei 

Gligor Meda, avand functia publica de conducere de Secretar general al unitatii administrative 

teritoriale comuna Bucovat, judetul Timis, conform raportului de evaluare a performantelor 

profesionale individuale, prevazuta in anexa nr. 1 ce face parte integranta a prezentului proiect 

de hotarare. 

 (2)Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de 

executie si de conducere pentru activitatea desfasurata  pana in 31 decembrie 2021 se face 

luna ianuarie 2022, cu respectarea Legii nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 (3) Pentru functionarii publici numiti de consiliul local cat si pentru  secretarul general 

al unitatii administrativ-teritoriale, se ia in considerare propunerea consiliului local. Calitatea 

de evaluator ii revine primarului, pe baza propunerii consiliului local. 

Art.2. Se imputerniceste Primarul comunei Bucovat, judetul Timis si Compartimentul 

Resurse Umane din cadrul Primariei Bucovat, judetul Timis, in vederea aducerii la indeplinire 

a hotararii. 

Art. 3. Prezenta hotarire se comunica : 
- Institutiei Prefectului Judetului Timis; 
- Primarului comunei Bucovat 
- Secretarului general al comunei Bucovat 
- Compartimentului Resurse Umane. 

 

  Presedinte de sedinta            Contrasemneaza 

 

                Secretar general  

Agoci Claudiu-Tiberiu                             Gligor Meda 
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