
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 

 HOTĂRÂREA NR.10 din 20.02.2020 
privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru  

secretarul general al comunei pentru activitatea defășurată în anul 2019 
  

       Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.a), art.243, precum și cele ale art.621 alin.(1) din  Codul administrativ aprobat 
prin  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019;  
b) art. 69 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
c)art.I Secțiunea a 31-a  Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcționarilor publici  din Legea 
nr.24/2019, pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind  Statutul funcționarilor publici, precum 
și pentru stabilirea unor  măsuri privind evaluarea funcționarilor publici pentru anul 2018, publicată în Monitorul 
Oficial al României partea I, nr.36 din 14 ianuarie 2019, 
d)art.13 din Hotărârea de Guvern nr.611/2008, privind aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea 
carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,  
            ținând cont de raportul de activitate elaborat de secretarul general al comunei Cornu, înregistrat sub nr. 
10737/31.12.2019; 

luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.565/27.01.2020; 
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu, 
înregistrat sub nr. 56727.01.2020; 
c) raportul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, disciplină, ordine şi linişte publică; 

    În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019, 

 
CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N E I  C O R N U  adoptă prezenta hotărâre 

 
 Art.1. – Se aprobă acordarea calificativului foarte bine la evaluarea performanţelor 

profesionale individuale pentru activitatea desfăşurată în anul 2019 de către secretarul general al 
comunei Cornu, doamna Daniela IANCU.  
             Art.2. –  (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei pentru 
activitatea desfăşurată în anul 2019 se face de primarul comunei, cu luarea în considerare a propunerii 
Consiliului Local al comunei Cornu, prevăzută la art.1. 
            (2) Raportul de evaluare semnat de evaluator nu se contrasemnează, potrivit art. 624 alin(2) din 
Legea nr.24/2019. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, primarului comunei 
Cornu, prefectului județului Prahova și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la Monitorul Oficial 
al comunei Cornu pe site-ul Primariei comunei www.primariacornu.ro .  
 

președintele de ședință, 
Angelica-Elena IONESCU 
……………………………… 

 

contrasemnează pentru legalitate: 
secretarul general al comunei Cornu 

Daniela IANCU 
……………………………… 
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