U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMAR,

Proiect de Hotărâre nr. 900 din 23.01.2020
[cu privire la propunerea de acordare a calificativului performanțelor profesionale individuale pe anul 2019,
pentru domnul Mancaș Gabriel, secretarul general al Comunei Tomești, Județul Iași”]

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
-nota de fundamentare înregistrată sub numărul 899 din 23.01.2020 a secretarului general
al comunei Tomești, jr. Mancaş Gabriel, prin care solicită Consiliului Local aprobarea adoptării
unei hotărâri cu caracter de propunere cu privind evaluarea secretarului comunei pe anul 2019,
raport întocmit în temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
dând citire: proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 900 din 23.01.2020 cu privire la
aprobarea propunerii privind evaluarea secretarului general al comunei Tomești pe anul 2019,
proiect întocmit de către Primarul Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, domnul Ștefan Timofte, în
temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (1) teza I din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
avizelor favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Tomești pentru
proiectul de hotărâre mai sus menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 141 alin. (1), (10)
și (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; fişei postului secretarului UAT
Tomești, astfel cum este întocmită de primarul comunei; dispoziţiilor Primarului Comunei
Tomești emise în cursul anului 2019; hotărârilor adoptate de Consiliul Local Tomești în anul
2019; altor atribuții suplimentare primite de secretar din partea Primarului Comunei Tomești și a
Consiliului Local Tomești prin care s-a suplimentat volumul de muncă pe anul 2019; modificărilor
legislative, care au dus la apariţia unor noi lucrări;
examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv: art. 62^3 alin. (3) și (4) din
Legea nr. 24 din 09.01.2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor
publici pentru anul 2019; Hot. Guv. nr. 611 din 2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici; Legea nr. 199/1997 privind ratificarea
Cartei Europene a Autonomiei Locale; Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa
decizională în administraţia publică;
ca urmare a competenţelor stabilite prin: art. 129 alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

hotărăște
ART. 1. (1) Se propune Primarului Comunei Tomești, domnului Ștefan
Timofte, să procedeze la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale
secretarului general al comunei, domnul jr. Mancaş Gabriel, pe anul 2019, din
cadrul autorităţii locale a Comunei Tomești, Judeţul Iaşi.
(2) Evaluarea se va face în conformitate cu prevederile art. 62^3
alin. (3) și (4) din Legea nr. 24 din 09.01.2019 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor publici pentru anul
2019.

ART.2. Consiliul Local al Comunei Tomești apreciază activitatea secretarului
general al comunei Tomești pe anul 2019, cu calificativul foarte bine. Pentru a se
ajunge la respectiva apreciere s-au avut în vedere următoarele aspecte: - îndeplinirea
atribuţiilor astfel cum sunt consemnate în fişa postului; - dispoziţiile Primarului
Comunei Tomești emise în cursul anului 2019; -hotărârile adoptate de Consiliul
Local Tomești în anul 2019; -alte atribuții suplimentare primite de secretar din
partea Primarului Comunei Tomești și a Consiliului Local Tomești, prin care s-a
suplimentat volumul de muncă pe anul 2019; modificările legislative, care au dus la
apariţia unor noi lucrări de întocmit;
ART.3. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica primarului şi
secretarului general al Comunei Tomești, în vederea luării la cunoştinţă şi ducerii la
îndeplinire; Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi- Serviciului controlul legalităţii
actelor administrative, în vederea verificării legalităţii acesteia; altor persoane fizice
sau juridice interesate, toate prin grija secretarului comunei.
Adoptată astăzi: 30.01.2020
Inițiator proiect de hotărâre,
Primar, Prof. Ștefan Timofte

Secretar general UAT,
Mancaş Gabriel

