
 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
                                                                                                  PROIECT    

D E C I Z I E  Nr. ___  /___ 

din ___ __________  2021                                  

cu privire la desemnarea evaluatorului performanțelor profesionale 

          
        În conformitate cu:  

- art. 4 alin. (3) din Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă; 

- art. 46 din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală;  

- art. 36 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public; 

- anexa nr.8 din Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public 
 

       Întru realizarea procedurii evaluării performanțelor profesionale pentru secretarul 

consiliului raional, Consiliul raional Cimișlia, 

 

DECIDE: 

 

1. Se desemnează dl Mihail Olărescu, președintele raionului Cimișlia, în calitate de 

evaluator al performanțelor profesionale ale secretarului consiliului, dlui Gheorghe 

Netedu. 

2. Prezenta decizie se  publică în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 

cunoştinţă:   

      - Persoanelor nominalizate;  

      - Serviciului Contabilitate;      

      - Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md.   

              

            Președintele ședinței                                                  ________________    

              Contrasemnează:                                                             

              

           Secretarul consliului                                                   Gheorghe Netedu 

 

Coordonat:   

Președintele raionului                                                                                                  Mihail Olărescu 

Avizat de: 

Secretarul consiliului                                                                                                   Gheorghe Netedu 

Șef serviciu, contabil-șef, Serviciul Contabilitate                                                       Tatiana Bulat 

Proiect elaborat de:                                                                                    

Specialist principal, aparatul președintelui                                                                  Mariana Vasluian 

 

 

http://www.raioncimislia.md/


 

 

 

 

Notă informativă 

la proiectul de decizie  nr. __/__ din ___________2021 

“cu privire la desemnarea evaluatorului performanțelor profesionale” 

 

            Proiectul Deciziei cu privire la desemnarea evaluatorului performanţelor 

profesionale a fost elaborat conform prevederilor art.36 alin. (2), lit e) din Legea 

nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public care expres 

prevede că secretarul consiliului raional este  evaluat de către președintele raionului în baza 

deciziei consiliului raional. 

           Rezultatele evaluării performanţelor profesionale ale funcţionarului public se iau în 

considerare la luarea deciziilor:  

a) cu privire la conferirea unui grad de calificare superior;  

b) cu privire la promovarea într-o funcţie publică superioară;  

c) cu privire la destituirea din funcţia publică.            

          Modalitatea de evaluare a performanţelor profesionale este aprobată prin 

Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 

public. 

 

 

 

Specialist principal,  

aparatul președintelui                                                                          Mariana Vasluian 
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