
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 

privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale a doamnei Jolteag Gicuța, 

secretarul general al comunei Bicazu Ardelean, pe perioada anului 2019 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, întrunit în şedinţă 

extraordinară, convocată de îndată; 

În temeiul art. 623 alin. (3) - (4) și art. 626 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată 

cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 597 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispoziții care 

se aplică pentru realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor 

publici pentru activitatea desfăşurată în anul 2019, dispoziții care se aplică pentru realizarea 

evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru activitatea 

desfăşurată în anul 2019; 

Analizând referatul de aprobare al primarului comunei Bicazu Ardelean nr. 89 din 

09.01.2020 și raportul de specialitate nr. 88 din 09.01.2020 al consilierului cu atribuții de 

resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, 

privind obligația de transmitere primarului comunei Bicazu Ardelean a propunerii Consiliului 

Local al Comunei Bicazu Ardelean de evaluare a performanţelor profesionale a doamnei 

Jolteag Gicuța, secretarul general al comunei Bicazu Ardelean, pe perioada anului 2019, până 

cel mai târziu la data de 15.01.2020; 

Având în vedere ordinea de zi aprobată astfel cum a fost suplimentată, proiectul de 

hotărâre, precum și avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (14), ale  art. 139 alin. (1) raportat la art. 5 lit. ee) și 

art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – (1) Se propune evaluarea performanţelor profesionale a doamnei Jolteag 

Gicuța, secretarul general al comunei Bicazu Ardelean, pe perioada anului 2019, și acordarea 

calificativului “foarte bine”. 

(2) Propunerea de evaluare a performanţelor profesionale se regăsește în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Secretarul Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri, primarului comunei Bicazu Ardelean, Instituției Prefectului  Județului Neamț, în 

vederea exercitării controlului de legalitate, și va asigura aducerea la cunoștința publică a 

prezentei hotărâri prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe site-ul 

www.comunabicazuardelean.ro. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Apetrei Dumitrina 

                                                                                                Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

Nr. 3 din 09.01.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința extraordinară din 09.01.2020 cu un număr de 12 voturi “pentru”, 

0 voturi “contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 12 consilieri 

prezenți. 
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