
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 72 

din 14 martie 2022 

 
privind desemnarea a doi consilieri locali în vederea constituirii 

Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale 

ale secretarului general al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș 
 

 

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru, 

Având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr. 19.364 din 10.03.2022 iniţiat de primar, prin Direcția Proiecte 

cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu publicul și Logistică privind desemnarea a doi 

consilieri locali în vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale 

ale secretarului general al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș 

- Raportul de specialitate nr. 19.456 din 10.03.2022 al Direcției Juridice, Contencios 

Administrativ și Administrație Publică Locală, 

Având în vedere prevederile:  

- art. 485 alin. (3),  alin.(5), din OUG nr. 58/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare  

- art. 11 alin. (4) lit. „e” alin. (6), art. 12, alin. (5), art. 22 alin. (2)  din anexa nr. 6 

Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 

funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi 

pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia 

publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020, aprobată prin OUG nr. 58/2019 privind Codul administrativ 

cu modificările și completările ulterioare 

În temeiul prevederilor  art. 129 alin. (2) lit. „a” , art. 139 alin. (1) , art.196, alin.(1), lit. „a” şi 

ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

H o t ă r ă ş t e: 
 

Art. 1. Se desemnează dl. viceprimar Portik Vilmos László și dl. viceprimar György Alexandru 

în vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș. 

 

Art. 2. Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

municipiului Târgu Mureș va fi efectuată de către comisia stabilită prin dispoziția primarului 

municipiului Târgu Mureș, fără a fi necesară contrasemnarea acesteia.  

 

Art. 3. Primarul Municipiului Târgu Mureș, consilierii locali municipali desemnați la art. 1 și 

Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu publicul și Logistică din 

cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Târgu Mureș vor duce la îndeplinire prevederilor 

prezentei hotărâri.  

 

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind 

contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 

 



 

Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Primarului Municipiului Târgu Mureș, 

- Secretarului general al municipiului Târgu Mureș, 

- Direcției Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu publicul și Logistică, 

- Consilierilor locali nominalizați la art. 1.  

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                           Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


