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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-PRIMAR-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

DISPOZIŢIA  NR. 213

din 19.06.2016

privind stabilirea programului de lucru cu publicul pentru compartimentul stare civilă și resurse 

umane din cadrul primăriei comunei Beica de Jos, județul Mureș

Moldovan Maria, primarul comunei Beica de Jos, judeţul Mureş;

Având în vedere:

- procesul-verbal de control tematic metodologic a Direcției Județene de Evidență a 

Perrsoanelor Mureș nr. 3836/17.05.2016; 

- prevederile H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru 

combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul:

- prevederilor art. 63 alin. (5) litera a) coroborat cu art. 68 alin. (1) și art. 115 alin. (1) litera 

a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;

d i s p u n e :

Art.1. Începând cu data de 01.06.2016, programul de lucru cu publicul pentru 

compartimentul stare civilă și resurse umane din cadrul primăriei comunei Beica de Jos, județul 

Mureș, se stabilește după cum urmează:

 Luni între orele 7,00 - 15,00

 Marți între orele 7,00 - 14,00

 Miercuri între orele 7,00 - 14,00

 Joi între orele 7,00 - 18,00

 Vineri între orele 7,00 - 14,00
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Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează primarul și 

secretarul comunei Beica de Jos, județul Mureș.

Art.3. Prin grija secretarului comunei Beica de Jos, programul de lucru cu publicul pentru 

compartimentul stare civilă și resurse umane din cadrul primăriei comunei Beica de Jos, județul 

Mureș, se afișează la loc vizibil la sediul Primăriei comunei Beica de Jos și va fi adus la cunoștință 

publică prin publicarea pe site-ul instituției. 

Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, 

compartimentului stare civilă și resurse umane, se afişează și se va aduce la cunoștință publică 

prin publicarea pe site-ul instituției.

                                    PRIMAR,

                               Moldovan Maria                                                AVIZAT DE LEGALITATE     

        SECRETAR,

                                                                                                              Pop Silvestru-Vasile


