
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  

   HOTĂRÂREA NR. 143 
privind acordarea calificativului  pentru îndeplinirea obiectivelor şi a criteriilor 

de performanţă profesională individuală domnului Ovidiu Mischianu, care a 
exercitat temporar atribuţii de secretar al Municipiului Craiova, în  perioada 

01.01.2018-27.03.2018  
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2019; 
          Având în vedere expunerea de motive nr.54120/2019, rapoartele nr.54135/2019 
întocmit de Serviciul Resurse Umane și nr.54851/2019 întocmit de Direcția Juridică, 
Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune acordarea 
calificativului  pentru îndeplinirea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă 
profesională individuală ale domnului Ovidiu Mischianu, care a exercitat temporar 
atribuţii de secretar al Municipiului Craiova, în  perioada 01.01.2018-27.03.2018 și 
rapoartele nr.88/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Iniţiativă  şi Relaţii 
Internaţionale, nr.90/2019 al Comisiei pentru Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, 
Tineret şi Sport, nr.92/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecţia Mediului şi 
Conservarea Monumentelor, nr.94/2019 al Comisiei Juridică, Administraţie Publică 
şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.96/2019 al Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi 
Administrarea domeniului; 

În conformitate cu prevederile art.626 alin.2 din Legea nr. 24/2019 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor publici 
pentru anul 2018 şi ale Hotărârii Guvernului nr.132/2019 pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor 
funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici; 
 În temeiul art.36, alin.9, art.45, alin.1,  art.61, alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din 
Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1. Se  propune  acordarea calificativului “FOARTE BINE” pentru îndeplinirea 
obiectivelor şi a criteriilor de performanţă profesională individuală, domnului 
Ovidiu Mischianu, care a exercitat temporar atribuţii de secretar al 
Municipiului Craiova, în  perioada 01.01.2018-27.03.2018, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului 
Municipiului Craiova se va efectua de către Primarul Municipiului Craiova, 
pe baza propunerii prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

   



 
 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Serviciul Resurse Umane vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   CONTRASEMNEAZĂ, 

              SECRETAR, 
Romulus Victor NICOLICEA    Nicoleta MIULESCU 
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