
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA CĂPÎLNIŢA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 3/2012
privind propunerea de evaluare a activităţii 

secretarului comunei Căpîlniţa

Consiliul Local Căpîlniţa, întrunit în şedinţă ordinară din data de 03.02.2012  
Având în vedere:

- Proiectul de Hotărâre nr. 56/22.12.2011 privind propunerea de evaluare a activităţii 
secretarului comunei Căpîlniţa

- Expunerea de motive a primarului comunei Căpîlniţa nr. 56/2011;
- Raportul juridic al secretarului nr. 56/2011;
- Avizul favorabil Nr. 3/2012 al Comisiei de dezvoltare economico-financiare, amenajarea 

teritoriului şi urbanism;
- Avizul favorabil Nr. 2/2012 al Comisiei de activităţi social- culturale, culte, învăţământ, 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, juridică şi de 
disciplină;

- Avizul favorabil Nr. 2/2012 al Comisiei de agricultură, protecţia mediului şi turism;
- Dispoziţia primarului comunei Căpîlniţa nr. 236/2011 privind reluarea activităţii de către 

secretarul comunei Căpîlniţa după încetarea suspendării raportului de serviciu pe durata 
concediului pentru creşterea copilului de până la 2 ani; 

- Dispoziţia primarului comunei Căpîlniţa nr. 237/2011 privind aprobarea încetării exercitării 
cu caracter temporar a funcţiei publice de secretar comună de către un funcţionar public;

În conformitate cu prevederile:
- art. 107 alin. 1 lit. d) şi art. 117 din H.G. 611/2008 privind aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, 
- art. 69 al Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 
Pe baza prevederilor art. 5) lit. c) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală, cu  modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. a) şi art. 45 din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

          Art.     1  . (1) Consiliul Local al comunei Căpîlniţa  propune evaluarea activităţii 
secretarului comunei Căpîlniţa, D-na DOBOS HAJNALKA, pentru perioada 28.08.2011 - 
31.12.2011 cu propunerea calificativului de Foarte Bine.

(2) D-l primar Benedek László va întocmi Raportul de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale ale secretarului comunei Căpîlniţa.

Art.     2  . Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Căpîlniţa.

Art.     3.-   Prezenta hotărâre se comunică cu primarul comunei Căpîlniţa şi cu Instituţia 
Prefectului Judeţului Harghita. 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Căpîlniţa, în şedinţa ordinară din
 data de 03.02.2012, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. 1) cu un număr de 11 voturi din numărul total 

de 11 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
GYÖRGY ÁGOSTON

    SECRETAR, 
   Dobos Hajnalka
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