
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL  LOCAL    MILOSESTI 

 HOTARARE
privind  propunerea  evaluarii  performantelor profesionale  individuale ale  secretarului 

comunei  Milosesti , judetul Ialomita 
 
     Consiliul Local al  comunei  Milosesti , judetul Ialomita , 
      Avand in vedere :

-   prevederile art. 69,  alin. (1) si  (2) din Legea nr. 188 /  1999 privind Statutul  
functionarilor publici , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;

-   prevederile art. 107, alin.  (1) si  (2)  lit. d) din HG nr. 611/2008  pentru aprobarea  
normelor privind  organizarea si dezvoltarea carierei  functionarilor publici , cu modificarile si 
completarile ulterioare ;

Examinand : 
- expunerea de motive  a Primarului  comunei Milosesti  , nr. 136/18.01.2013 ;
- referatul secretarului comunei , nr. 137/18.01.2013  ; 
-    raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget finante,  

administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  si urbanism,agricultură , 
comert , nr. 151/21.01.2013   ;

-    raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităţi social – culturale,  
culte , muncă si protectie socială ,protecţie copii , tineret si sport, nr. 163/21.01.2013  ;

-    raportul comisiei  juridice , pentru protecţie mediu si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice , nr.  152/21.01.2013;      
        In temeiul  art. 36, alin.(1) si (9) ,  art. 45, alin. (1) , art. 115 , alin. 1, lit b)  din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata in 2007, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

HOTARASTE :

  Art. 1. Se   propune  evaluarea  performantelor  profesionale  individuale  ale secretarului 
comunei Milosesti , judetul Ialomita , doamna Jipa Eugenia , pentru anul 2012 ,  conform  
raportului de evaluare   din  anexa  care face parte  integranta din prezenta  hotarare .

 Art. 2 . Prezenta hotarare va fi comunicata primarului  si secretarului comunei Milosesti  
judetul Ialomita  .

Presedinte de sedinta ,
Consilier local Savulescu Stela 

Contrasemneaza   ,
Secretar comuna Jipa Eugenia 
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