
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVI ȚA 
COMUNA CREVEDIA 
CONSILIUL LOCAL  
Tel/Fax: 0245-241840 

Web: www.primariacrevedia.ro 

 

   

HOTĂRÂREA 
Nr. 6 din 31 ianuarie 2018  

privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale  individuale a secretarului 
comunei Crevedia, județul Dâmbovița, pentru anul 2017 

 
Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, întrunit în ședința ordinară din 
data de 31.01.2018,  având în vedere:  
• Expunerea de motive referitoare la evaluarea performanţelor profesionale  individuale pentru secretarul comunei 

Crevedia, județul Dâmbovița, pentru anul 2017; 
• Exercitarea de către doamna Durlă Simona-Mariana prin delegare a funcției de secretar pentru perioada 

03.04.2017-04.12.2017, iar de către domnul Ghiță Ion din data de 05.12.2017, numit în urma concursului 
organizat la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, potrivit Legii;  

• Propunerea Consiliul local Crevedia privind acordarea calificativului în anul 2017, pentru cei doi funcționari 
publici care au exercitat această funcție publică;  

• Raportul de resort al compartimentului de specialitate, raportul  comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului 
local; 

• dispoziţiile 107 alin. (2) lit. „d” din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

• dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

    

În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. “b” din  Legea nr. 
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,   

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  

 Art. 1. - Se propune primarului comunei Crevedia, acordarea calificativului  

”Foarte bine” cu nota finală 5 (cinci), doamnei Durlă Simona-Mariana care a 
exercitat prin delegare funcția de secretar al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, 
în perioada 03.04.2017-04.12.2017, potrivit raportului de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale pprevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. - Se propune acordarea calificativului  ”Foarte bine” cu nota finală 5 

(cinci), domnului Ghiță Ion care exercită funcția de secretar al comunei Crevedia, 
județul Dâmbovița, pentru perioada 05.12.2017-31.12.2017, potrivit raportului de 
evaluare a performanțelor profesionale individuale prevăzută în anexa nr. 2 la 
prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Evaluarea performanţelor se face de către domnul primar, iar 

rapoartele de evaluare nu se contrasemnează, conform art. 118 alin. (1) din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 

Dâmboviţa, Primarului comunei Crevedia care duce la îndeplinire prezenta hotărâre 
și funcționarilor publici menționați la art. 1 și 2, prin grija secretarului comunei.  

 
 
 

 
 
Data: 31 ianuarie 2018      

C R E V E D I A 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
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