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HOTĂRÂREA 
nr. 3 din 11.01.2013  

 
- privind  aprobarea propunerilor privind îndeplinirea de către primarul comunei Vama 
Buzăului, respectiv de către secretarul comunei Vama Buzăului, a procedurii de evaluare a 

performanţelor profesionale ale salariaţilor pentru anul 2012 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 11.01.2013; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, referatul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Având în vedere prevederile art. 107, alin. (2), lit. ,,d” din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Cunoscând prevederile art. 13, alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului; 

În temeiul art. 45, alin. (1), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1: Se aprobă propunerea ca primarul comunei Vama Buzăului să ducă la îndeplinire procedura 
de evaluare a performanţelor profesionale ale secretarului comunei Vama Buzăului, pentru anul 2012. 

 
 Art.2: Se aprobă propunerea ca secretarul comunei Vama Buzăului să ducă la îndeplinire 
procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale salariaţilor din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei 
Vama Buzăului, pentru anul 2012. 
 

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei Vama Buzăului şi secretarul comunei Vama Buzăului. 
 

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov şi se aduce la 
cunoştinţă publică. 
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