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          ROMÂNIA 

      JUDEŢUL ALBA 

ORAȘUL OCNA MUREȘ 

  CONSILIUL  LOCAL 

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 10 

privind aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale  

ale secretarului Orașului Ocna Mureș pentru anul 2017 

 
 

        Consiliul local al Orașului Ocna Mureș, întrunit în şedinţa ordinară la data de 30.01.2018, ca 

urmare a dispoziției de convocare nr.119/23.012018 a primarului orașului Ocna Mureș; 

        Luând în dezbatere: expunerea de motive nr. 782/17.01.2018 înaintată de către consilierii 

locali Leahu Ioan-Mircea și Baciu Ioan, raportul de specialitate nr.782/17.01.2018 al Direcției 

economice și avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ocna Mureș 

coroborate cu prevederile cuprinse în Legea nr.188/1999, actualizată, art. 106 și urm. din H.G. 

nr.611/2008, actualizată, 

       În temeiul art. 36 alin.(9), art.45, art. 115 alin. (1) lit. c), art.116 și art.117 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, actualizată,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

       Art. 1. Aprobă propunerea de acordare a calificativului prevăzut în Raportul de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale pentru anul 2017 privind pe dl. Pandor Simion-Nicușor, 

secretar al orașului Ocna Mureș, potrivit  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

       Art. 2. (1) Raportul de evaluare a performanțelor  profesionale individuale  ale secretarului 

orașului Ocna Mureș pentru anul 2017 se va întocmi de către primarul orașului Ocna Mureș, pe 

baza propunerii Consiliului Local Ocna Mureș, prevăzută în anexa aprobată conform art.1. 

      (2) Raportul de evaluare semnat de evaluator nu se contrasemnează, potrivit art.118, alin.1 din 

HG nr.611/2008, actualizată. 
 

       Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul orașului Ocna 

Mureș, Vințeler Silviu. 
 

     Prezenta hotărâre se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

        - Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş; 

       - Domnului Pandor Simion-Nicușor. 
 

                                                                   Ocna Mureş,  30.01.2018 
                                                               

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       AVIZEAZĂ, p. SECRETAR ORAȘ 

   PODARIU PAVEL GLIGOR                                NICOARĂ FLORIN OVIDIU 
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