
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

PROIECT

D E C rZtE N, A/ rZ{
din$-%Zz 2o2t

cu privire Ia desemnarea evaluatorului performanfelor profesionale

in conformitate cu:
- aft.4 alin. (3) din Legea nr'.43512006 privind descentraltzarea administrativ[;
- art. 46, arr, 60 alin. (5) din Legea ut.43612006 privind administralia public[ local6;

- art.36 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 158/2008 cu privire la func{ia public[ qi statutul

func{ionarului public;
- anexa ru'.S din Hotlrdrea Guvemului w.20112009 privind punerea in aplicare a

prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la func(ia public[ qi statutul

func{ionarului public

intru reali zarca procedurii evaludrii perfotman(elor profesionale pentru secretarul

consiliului raional, Consiliul raional Cimiqlia,

DECIDE:

1. Se desemneazd dl Mihail Oldrescu, pregedintele raionului Cimiglia, in calitate de

evaluator al performanlelor profesionale ale secretarului consiliului, dlui Gheorghe

Netedu.
Z. Prezenta decizie se public[ in Registrul de stat al actelor locale qi se aduce la

cunoqtin{6:
- Persoanelor nomin ahzate ;

- Serviciului Contabilitate ;

- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimiglia wwrv.rlrioncimlilia.rnd.

Preqedintele qedin{ei

Contrasemneazdz

Secretarul consliului Gheorghe Netedu

Coordonat:

Preqedintele raionului

Avizat de:

Secretarul consiliului

Proiect elaborat de:

Mihail OlSrescu

Gheorghe Netedu

Mariana VasluianSpecialist principal, aparatul preqedintelui



Specialist principal,
aparatul preqedintelui

Notd informativd

la proiectul de decizie nr. 
-/- 

din

ofrM

2021
,,cu privire la desemnarea eval uatorului perform an{elor profesionale"

proiectul Deciziei cu privire la desemnarea evaluatorului performanlelor

profesionale a fost elaborat confor* prevederilor-ar1.36 alin' (2), lit e) din Legea

nr.158/2008 cu privire la funclia publici gi statutul func{ionarului public care expres

prevede c6 secretarul consiliului raional este evaluat de cf,tre preqedintele raionulurinbaza

deciziei consiliului raional.
Rezultatele evalu[rii performan{elor profesionale ale funclionarului public se iau in

considerare la luarea deciziilor:
a) cu privire la conferirea unui grad de calificare superior;

b) cu privire la promovarea intr-o funclie publica superioar[;

c) cu privire la destituirea din func{ia public6'

Modalitatea de evaluare a performanlelor profesionale este aprobatd prin

Regulamentul cu prtvire la evaluareu pi.for*on{elor profesionale ale funclionarului pub]ic

opr:obrt prin Hot[rtrea Guvernului nr.20ll20}g privind punelea in aplicare a prevederilor

Legii n..tsg-XVI din 4 iulie 2008 cuprivire lafunc{iapublic6 gi statutul func1ionarului

public.

Mariana Vasluian


