ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.1 din 11 ianuarie 2018 privind propunerea acordării calificativului final al evaluării performanţelor
profesionale domnului Craia Emanuel – Vasile – secretar al comunei Naidăş
În conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor
publici, republicată, modificată şi completată ulterior, ale art. 107 alin. (1) şi alin. (2) lit.,,d’’, art. 108
alin.(1) şi (2) şi art. 117 din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare;
în temeiul art. 36 alin. (1) şi (9), art. 45, alin. (1), precum şi art. 115 alin. (1) lit. ,,b’’ din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul local al comunei Naidăş întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 februarie 2005
HOTĂREŞTE:
Art.1. – Se propune primarului comunei Naidăș, acordarea calificativului ,,foarte bine”, pentru
secretarul comunei Naidăș, domnul Craia Emanuel-Vasile conform raportului de evaluare, anexă la
prezenta hotărâre
Art.2. – Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei Naidăş
şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Domnului CRAIA EMANUEL – VASILE – secretar al comunei Naidăş.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioan Constantin RAȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Naidăș în şedinţa ordinară din data de 11 ianuarie 2018,
sistem de vot liber, cu un număr de 9 voturi ,,pentru”, 0 ,,abţineri” şi 0 voturi ,,împotrivă”.

