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  PROIECT 

DECIZIE  Nr. 4/13                               

 

din  ___ decembrie 2021 

 

"Cu privire la evaluarea performantelor  

profesionale ale secretarului Consiliului 

 orășenesc de către primar” 

 

 În temeiul art.19 alin (3) având în vedere prevederile art.34, art. 36 alin. (2) lit.f) al Legii 

nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcțiionarului public, 

Regulamentul cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici, art.19 

alin. (3) și art.38 alin (4) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, 

având în vedere avizul ____ al comisiei de specialitate, din  __ decembrie 2021, Consiliul 

orăşenesc Teleneşti 

 

 DECIDE: 

 

1. Se permite primarului orașului Telenești dl Vadim LELIC, evaluarea  performanțelor 

profesionale și completarea fișei de evaluare pentru  secretarul Consiliului orășenesc 

Telenești, dl Nicolae NASTAS. 

2. Executarea prezentei decizii se pune în seama Primarul orașului, dl Vadim LELIC,. 
3. Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat a actelor locale. 

 
 

                          

 

Preşedinte de şedinţă              

 

 

Secretar al Consiliului     Nicolae NASTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTA INFORMATIVĂ 

 

la proiectul de decizie nr 4/13 "Cu privire la evaluarea performantelor  

profesionale ale secretarului Consiliului orășenesc de către primar” 

 

 În temeiul art.19 alin (3) având în vedere prevederile art.34, art. 36 alin. (2) lit.f) al Legii 

nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcțiionarului public, 

Regulamentul cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici, art.19 

alin. (3) și art.38 alin (4) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,  

               SE PROPUNE: 

De a permite primarului orașului Telenești, evaluarea  performanțelor profesionale și 
completarea fișei de evaluare pentru  secretarul Consiliului orășenesc Telenești, dl Nicolae 

NASTAS. 

 

 

 

Primarul orașului Telenești                                                             Vadim LELIC 

 


