
 

                 

                R O M Â N I A     PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE  
privind desemnarea primarului comunei Glodeanu Sărat ca evaluator al 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Glodeanu 
Sărat, județul Buzău, pentru activitatea desfăsurată în anul 2018 

 
Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrată cu 
nr. __/___________ 2019;  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Glodeanu Sărat, înregistrat cu nr. __/___________ 2019; 
- raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Glodeanu Sărat nr. __/___________ 2019; 

- prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 
publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 

62^2 alin. (2), art. 62^3, alin.(1), lit. e) si art. 62^4, alin. (2) din același act normativ; 
- prevederile art. 13 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si 
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. a),  alin.(3), art. 116 si art. 117 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 39 alin. (1), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată cu modificări și completări ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se desemneaza primarul comunei Glodeanu Sărat ca evaluator al performanțelor 
individuale ale secretarului comunei Glodeanu Sărat pentru activitatea desfăsurată în anul 2018.  

(2) Raportul de evaluare semnat de evaluator nu se contrasemnează potrivit art. 62^4 alin. (2) 
din Legea nr. 24/2019. 

Art.2 Primarul Comunei Glodeanu Sărat va aduce la îndeplinire  prezenta hotărâre. 
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Glodeanu Sărat, în 
termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Glodeanu Sărat și Consiliului Județean Buzău și 

Prefectului Județului Buzău și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, 
precum și pe pagina de internet www.primariaglodeanusarat.ro 
 

Nr. 10/25 ianuarie 2019 
 
                         INIȚIATOR                                         AVIZAT                              

              Primar,                                 Secretar,                    
               Neculai STOICA                                 Corina CAZACU 

http://www.primariaglodeanusarat.ro/
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