
ROMANIA 
JUDETUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL USUSAU 

HOTĂRÂREA NR. 20 
din  

28 FEBRUARIE 2013 
privind  aprobarea fiselor de evaluare profesionala a personalului din aparatul propriu al Consiliului 

Local Ususau pe anul 2012 

Consiliul local al comunei USUSAU, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară, 
 Având în vedere: 

-   Proiectul de Hotarare din data de 20.02.2013; 
- Referatul cu nr. de inregistrare 506/20.02.2013 a D-lui TOLE FLORIN - primarul comunei 

Ususau; 
-    Raportul de avizare al compartiemntului de specialitate reprezentat de D-l MIRESCU 

VASILIE – secretarul comunei Ususau; 
- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 8/2013 al comisiei de specialitate nr. 4; 
- Prevederile HGR nr. 775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de 

stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor 
profesionale individuale pentru personalul angajat si ale HGR nr. 157/1999 privind 
modificarea si completarea Metodologiei aprobata prin HGR nr. 775/1998; 

- Prevederile art. 36 alin. 2 lit. a si alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001, r1, privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si 
dezvoltarea carierei functionarilor publici, republicata; 

- Votul favorabil a unui numar de ______ consilieri locali prezenti; 
- Prevederile art. 121 din Constitutia Romaniei. 
În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. Se aproba fisele de evaluare profesionala a personalului din cadrul Consiliului Local al 

comunei Ususau pe anul 2012, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta Hotarare. 
 Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza D-l ȚOLE FLORIN – 
primarul comunei Ususau, D-l MIRESCU VASILIE – secretarul comunei Ususau si D-na 
PĂCURAR MONICA – contabila Primariei comunei Ususau. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Institutia Prefectului  judeţului Arad – Directia Controlul Legalitatii Actelor, Juridic, 

Relatii Publice si Secretariat – Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si 
Contencios; 

- TOLE FLORIN - Primarul comunei USUSAU; 
- D-lui MIRESCU VASILIE – secretarul comunei Ususau. 
- D-na PĂCURAR MONICA, contabila comunei Ususau ; 
- Personalul evaluat din cadrul Primarie comunei Ususau. 

 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,        CONTRASEMNEAZA, 

        ___________                 Secretar MIRESCU VASILIE                                                                                                                                     


