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HoTARAREA nr. *- t
din 03.02.20t7

privind propunerea de evaluare a performantelor profesionale individuale
ale Secretarului oragului Curtici pentru anul 2016
Consiliul Local al oragului Curtici,
Av6nd in vedere.

- initiativa Primarului oragului Curtici, exprimatb prin
nr.tL24/27.0L.2017 a Primarului oragului Curtici.
- raportul nr.7725/27.O1,.2077 al Secretarului oragului Curtici,

expunerea

de

motive

- art.13 din Legea nr,1BB/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicatS, cu
modific6rile gi completdrile ulterioare,
- prevederile art.106, art.107 alin.t, lit"d", art.109, art,113 din HGR nr,617/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea gi dezvoltarea carierei funclionarilor publici, cu
modificdrile 9i completbrile ulterioare.
- Avizul nr.1669/02.02.2017 al Comisiei pentru Programe de dezvoltare economico sociala,
buget - finante, agricultura.
- Avizul nr.7527/02.O2.20t7 al Comisiei pentru protectia mediului si turism, juridica, de
disciplina, apararea ordinei si linistei publice, a drepturilor cetatenilor,
- Avizul nr,1545/03.02.2077 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism,
administrarea domeniului public si privat, gospodarie comunala, servicii, comert, avizeazd
favorabil proiectul de hot516re.
- Avizul nr.1597/02.02.2077 al Comisiei pentru invatamant, sanatate si familie, cultura,
munca si protectie soci;la, protectia copilului,actiyitati sportive si agrement,
- numdr de voturi l// din care ,,pentru" le1,-,,impotriv5" - , ,,ab!ineri"_1_ din
numdrul total de 15 consilieri locali in func!ie'.
tn temeiul prevederilor art.36 alin.9 gi art,45 din Legea nr.2L5/2OOL, legea
administrafiei publice locale, republicatS, cu modificdrile gi completSrile ulterioare,

Art.1 Se

HOTARASTE

propune acordarea calificativului "foarte bine" pentru

indeplinirea obiectivelor, precum 9i pentru indeplinirea criteriilor de evaluare a
performantelor proFesionale individuale ale Secretarului oragului Curtici, dul
Nagy Ioan, pentru perioada ianuarie 2016-decembrie 2076.

Art.2 Se

mandateazb Primarul oragului Curtici pentru Tntocmirea
raportului de evaluare a performantele profesionale individuale ale
Secretarului oragului Curtici, conform calificativului propus la art.1 din

prezenta hotE16re.
Art.3 Prezenta hotb16re se duce la indeplinire de cbtre Primarul oragului
Curtici gi se comunicS: .tnstitutiei Prefectului/Judetul Arad, precum gi tuturor
celor interesati, 2 ex APL..
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