
ROMANIA 
JUDETUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL USUSAU 

HOTĂRÂREA NR._21 

din data de  

31 ianuarie 2017 

privind  propunerea de calificativ pentru performanţele profesionale ale D-nei ROSIANU 
MIHAIELA IOANA   – consilier juridic persoana desemnata pentru a exercita temporar functia 

de secretar al comunei USUSAU pentru perioada 12.10.2016 – 31.12.2016 

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

- Referatul D-lui TOLE FLORIN - primarul comunei Ususau înregistrat la nr. 
227/20.01.2017; 

- Evaluând performanţele profesionale ale -nei ROSIANU MIHAIELA IOANA   – 
consilier juridic persoana desemnata pentru a exercita temporar functia de secretar al 
comunei USUSAU; 

- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 13/2017 al comisiei de specialitate nr. 4; 
- Văzând dispoziţiile art.13 şi art.  107 alin.(1) şi (2) lit.d  din HG 611/2008 pentru 

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

- Numarul de _9__ voturi pentru, __-_ vot impotriva, ___-_abtineri 
- 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. Primarul comunei Ususau va întocmi evaluarea performanţelor profesionale ale D-

nei ROSIANU MIHAIELA IOANA   – consilier juridic persoana desemnata pentru a exercita 
temporar functia de secretar al comunei USUSAU, în conformitate cu prevederile Hotărârii 
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, pentru anul 2016. 
 Art.2. Calificativul propus pentru performanţele profesionale ale D-nei ROSIANU 
MIHAIELA IOANA   – consilier juridic persoana desemnata pentru a exercita temporar functia 
de secretar al comunei USUSAU este „FOARTE BINE” . 

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-nei ROSIANU MIHAIELA IOANA   – consilier juridic persoana desemnata pentru 

a exercita temporar functia de secretar al comunei USUSAU. 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                   CONTRASEMNEAZA, 
       ___________      Secretar jr. ROSIANU MIHAIELA IOANA 


