
R O M A N I A 

JUDETUL ILFOV 

COMUNA NUCI 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

 

 H O T A R A R E 
 

privind propunerea de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al 

comunei Nuci, Județul Ilfov - doamna Angela Sivu, 

 pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCI 

 Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare al  Primarului comunei Nuci la proiectul de 

hotarare susmentionat; 

- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ; 

- prevederile art. 623, alin (1), li. e) din Legea nr. 188/1999 privind 

Statutul funcționarilor publici; 

- Prevederile art. 621 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

- In temeiul art .129, alin.(1) si alin(2), lit.d), alin.(7), lit s) , prevederile 

art. 139, alin.(1) si art. 196, alin.(1), lit.a)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

 

 

          H O T A R A S T E 
 

Art. 1. – (1) Se propune acordarea calificativului „foarte bine” cu nota finală 5.00, doamnei 

Angela Sivu, având funcția publică de conducere de secretar general al Comunei Nuci, Județul Ilfov, 

conform raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale, prevăzut în anexa nr. 1 ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                (2) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de execuție și 

de conducere pentru activitatea desfășurată până la 31 decembrie 2019 se face în anul 2020, cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

    (3) Pentru funcționarii publici numiți prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului 

județean, precum și pentru secretarul general al unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale a municipiilor, se ia în considerare propunerea consiliului local, respectiv a 

consiliului județean. Calitatea de evaluator îi revine primarului, pe baza propunerii consiliului local. 

Art. 2. – Prezenta se comunică: 

https://lege5.ro/App/Document/gezdinzxgi/legea-nr-188-1999-privind-statutul-functionarilor-publici?d=2020-01-21


- Instituţiei Prefectului – Judeţul Ilfov; 

- Primarului comunei Nuci, Județul Ilfov; 

- Secretarului general al comunei comunei Nuci, Județul Ilfov; 

 

 

 

       

PRESEDINTE,     Contrasemneaza, 

       Secretar General, 

       Comuna Nuci 

Angela Sivu 

 

 

 

 

 

Nr.5 

Din 28.02.2020 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


