ROMÂNIA
JUDEłUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI
HOTĂRÂRE
Privind: propunerea calificativului pentru evaluarea perform anțelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei
Călinești, județul T eleorman, d-l Jalbă Marius Dum itru, pentru anul 2016
Consiliul Local al Comunei Călinești, județul T eleorman, întrunit în ședinta ordinară din data de 30.01.2017,
AVÂND ÎN VEDERE:
- expunerea de m otive a primarului com unei, cu nr. de înregistrare 15/01.26.2017;
- raportul compartim entului de specialitate, cu nr. de înregistrare 16/26.01.2017;
- raportul secretarului comunei că privire la activitatea desfășurată în anul 2016, cu nr. de înregistrare
347/25.01.2017;
- prevederile art. 13 și 69 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, rerepublicată, cu
m odificările și com pletările ulterioare;
- prevederile art. 107, alin. (1) și (2), lit. “d”, art. 108, alin. (3), lit. “a” din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei func ționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. (1) și alin. (2), lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a adm inistrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- avizul favorabil al Com isiei de specialitate pentru progame de dezvoltare economică- socială, buget
finanŃe, adm inistrarea domeniului public şi privat al com unei, agricultură, gospodărire comunală, protecŃia mediului,
servicii şi comerŃ, cu nr.de inregistrare 430/27.01.2017;
- avizul favorabil al Comisiei pentru învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃia socială, activităŃi sportive şi de
agrement,cu nr.de inregistrare 432/27.01.2017;
- avizul favorabil al Comisiei pentru administraŃia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a
drepturilor cetăŃenilor, cu nr.de inregistrare 434/27.01.2017;
În temeiul art. 45, alin. 1, art. 47, alin. 1, 2 și 3, art. 49, art. 115, alin. 1, lit. “b”, alin. 3, 5, 6 și 7 din Legea nr.
215/2001, a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se propune acordarea calificativului ”Foarte bine” pentru îndeplinirea obiec tivelor, precum și pentru
îndeplinirea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Com unei Călinești – d-l
Jalbă marius Dum itru, pe anul 2016.
Art.2. Se propune Primarului Comunei Călinești, județul T eleorm an întocmirea Raportului de evaluare a
performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Călinești – d-l Jalbă marius Dumitru, pe anul 2016,
conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului – Județul T eleorman, în
vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului Comunei Călinești, județul T eleorman, autorităților în drept și
persoanelor interesate.

PREȘEDINT E DE ȘEDINȚ Ă
M ARIN F LORIN
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CONT RASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
JALB Ă MARIUS DUMITRU

ROMÂNIA
JUDEłUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI
Anexa la HCL nr. 8/30.01.2017
RAPORT DE EV ALUARE
a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici
N umele si prenum ele functionarului public ev aluat: JALBĂ MARIUS DU MITRU
Functia publica: SEC RE TAR
Data ultimei promovari:
N umele si prenum ele ev aluatorului: H AITĂ G AB RIE L
Functia: PRIMAR
Perioada evaluata: de la 23. 09. 2016 la 31. 12.2016.
Program e de form are la care functionarul public ev aluat a partic ipat în perioada evaluata:
1.
Obiective î n peri oada eval uata

% din
tim p

1. Respectarea și îndeplinirea atribuțiilor prev ăzute în Legea
administrației publice locale nr. 215/2001
2. Organizarea, îndrumarea, coordonarea și verific area
compartimentelor de autoritate tutelară, asistență socială,
stare civilă și registrul agric ol

50%

3. Asigurarea lucrărilor comisiei locale de fond funciar

5%

4. Corespondență cu I nstituția Prefectului și alte instituții

10%

5. Respectarea și ducerea la îndeplinire a sarcinilor
prevăzute de Legea nr. 17/ 2014 privind unele m ăsuri de
reglementare a vânzării – cumpărării terenurilor agricole
situate în ex travilan
6. Respectarea și îndeplinirea atribuțiilor prev ăzute în Legea
nr. 544/ 201 privind liberul acces la inform ațiile de interes
public
7. Organizarea, îndrumarea, coordonarea atribuții lor
prevăzute de Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice
8. Audiențe și consultanță acordată cetățenilor

10%

O biectiv e revizui te în perioada ev al uata
1. Nota fi nal a pentru î ndepli nirea obi ectiv el or: 5
Criteriil e de perform anta util izate î n ev aluare
1. Capacitate de implementare
2. Capacitate de a rezolva efic ient problemele
3. Capacitate de asumare a responsabil itatilor
4. Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a
ex perientei dobandite
5. Capacitatea de analiza si sinteza
6. Creativitate si spirit de initiativa
7. Capacitatea si planifi care si de a actiona strategic
8. Competenta in gestionarea resurselor alocate
9. Capacitatea de a organiza
10. C apacitatea de a conduce
11. C apacitatea de coordonare
12. C apacitatea de control
13. C apacitatea de a obtine cele m ai bune rezultate
14. C apacitatea decizionala
15. C apacitatea de a delega
16. A bilitati in gestionarea resurselor umane

10%

Indicatori de performanta
H otărâri aprobate, Dispoziții em ise, ședințe
C L convocate
Anchete sociale întocmite, dosare AS F,
VMG , Tichete grădiniță, Acte de naștere,
acte de căsătorie, acte divorț, acte de
deces, mențiuni pe acte de stare civilă,
poziții RA
C omunicări, Litigii, Ș edințe com isie, TP
emise, TP rectificate
C omunicări dispoziții, hotărâri, adrese
soli citate

Realizat
(pondere)
%

N ota

100%

5

100%

5

100%

5

100%

5

100%

5

100%

5

100%

5

100%
Realizat
(pondere)
%

5

Dosare, comunic ări DADR
5%
C omunicări
5%

Program anual de achiziții, referate

5%

Audiențe, com unicări

% din
tim p

Nota
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Indicatori de performanta

Comentarii

N ota

17. C apacitatea de a dezvolta abilitatile personalului
5
18. A bilitati de mediere si negociere
5
19. O biectivitate in apreciere
5
Nota pentru î ndeplinirea criteriil or de performanta: 5
Nota fi nal a a eval uarii: 5
(Nota finala pentru îndepli nirea obiectivelor + N ota pentru îndeplinirea criteriilor de perform anta) / 2
Cali fi cativul evaluarii: FO ARTE BINE
Rezultate deosebite:
1. ....... ........................ ........................ ........................ ........................ ...........
Dificultati obiectiv e întâm pinate în perioada evaluata:
1.
Alte observ atii:
O biectiv e pentru următoarea peri oadă pentru care se va face ev al uarea:
O biectiv e î n peri oada eval uata

% din
timp

Indicatori de performanta

1. Respectarea și îndeplinirea atribuțiilor prev ăzute
50%
Hotărâri aprobate, Dispoziții emise, ședințe CL convocate
în Legea adminis trației publice locale nr. 215/ 2001
2. Organizarea, îndrumarea, coordonarea și
10%
Anchete sociale întocm ite, dosare AS F, VM G, Tichete
verificarea com partim entelor de autoritate tutelară,
grădiniță, Acte de naștere, acte de căsătorie, acte div orț,
asis tență socială, stare civilă și registrul agricol
acte de deces, m ențiuni pe acte de stare civil ă, poziții RA
3. Asigurarea lucrărilor comisiei locale de fond
5%
Comunicări, Liti gii, Ș edințe comisie, TP emise, TP rectificate
funciar
4. Corespondență cu I nstituția Prefectului și alte
10%
Comunicări dispoziții, hotărâri, adrese soli citate
instituții
5. Respectarea și ducerea la îndeplinire a sarcinilor
10%
prevăzute de Legea nr. 17/ 2014 privind unele
Dosare, comunicări DA DR
măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării
terenurilor agricole situate în ex travilan
6. Respectarea și îndeplinirea atribuțiilor prev ăzute
5%
în Legea nr. 544/ 201 privind li berul acces la
Comunicări
informațiile de interes public
7. Organizarea, îndrumarea, coordonarea atribuții lor
5%
Program anual de achiziți i, referate
prevăzute de Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile
publice
8. Audiențe și consultanță acordată cetățenilor
5%
Audiențe, com unicări
Programe de i nstrui re recomandate a fi urmate î n urm ătoarea perioadă pentru care se v a face ev aluarea:
1. Activ ități specifice seretarului UA T
2. Controlul ontern și managem entul riscurilor în entitățile public e
3. G estiunea documentelor
C omentariile funcționarului public evaluat: N umele si prenum ele funcŃionarului public ev aluat: JALBĂ MARIUS DU MITRU
FuncŃia: SECRETAR
Semnătura funcŃionarului public ev aluat:
Data: 30. 01. 2017
N umele şi prenum ele ev aluatorului: H AITĂ G AB RIE L
FuncŃia: PRIMAR
Semnătura evaluatorului:
Data: 30. 01. 2017
O bservatii le sau comentariile persoanei care contrasemneaza: N U ESTE C AZUL
N umele şi prenum ele persoanei care contrasem nează:
FuncŃia:
Semnătura persoanei care contrasem nează:
Data:

Term en de
realizare
2017
2017
2017
2017

2017

2017

2017
2017

