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HOTĂRÂREA NR.12  

DIN 19 MARTIE 2018  
privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului 

Comunei Cozma pentru anul 2017 

 
 

Consiliul Local al Comunei Cozma, judetul  Mures, întrunit in şedinţa ordinara, 

Analizand expunerea de motive  a primarului comunei Cozma nr.571/14.03.2018, prin care se propune 

aprobarea evaluarii performanţelor profesionale individuale  ale Secretarului Comunei Cozma pentru anul 

2017.       

Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Comunei Cozma, avizul favorabil al comisiilor de 

specialitate a consiliului local şi constatând că sunt îndeplinite cerinţele cuprinse în art. 44 şi art. 45, respectiv art. 

39 - art.43 din Legea nr. 215/ 2001. 

Având în vedere dispoziţiile art. 69 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de prevederile art.107, alin.1, alin. 2, lit d şi art 108, alin. 1 şi alin.2 din H.G. nr. 611/2008 

pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale art. 116 şi art. 117 din Legea 215/ 2001-Legea administraţiei publice locale, 

republicată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1) şi (2) art. 45 şi ale art. 115 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se propune acordarea calificativului prevăzut în Raportul de evaluare al 

performanţelor profesionale individuale pentru anul 2017 privind pe dl. Crăciun Adrian secretar 

al comunei Cozma, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului comunei Cozma se va 

efectua de primarul comunei Cozma, pe baza propunerilor Consiliului local Cozma prevazute în anexa 

aprobată la art. 1. 
  
Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

Comunei Cozma. 
 

   Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei-Prefectului judeţului Mureş 

- Primarului comunei Cozma,  

- Secretarului comunei Cozma 

- Afişare, 

 

       Presedinte de sedinţă,                                                         Contrasemnează pentru legalitate  

                                                                                                           Secretarul Comunei Cozma 

       Hoişan Costel - Daniel                                         Crăciun Adrian  

 

  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot038_2012.htm#exp

