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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

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

                                

                                                                                                                                                                                                       

HOTĂRÂREA NR. 3

din 30.01.2019

privind adoptarea propunerii de acordare a calificativului pentru performanțele profesionale 

individuale ale secretarului comunei Beica de Jos pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018

            Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

30.01.2019;

            Avand în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos înregistrată sub nr. 

145/10.01.2019 precum și avizul favorabil al comisiilor de specialitate a consiliului local;

- raportul de specialitate nr. 146/10.01.2019;

- propunerea primarului comunei Beica de Jos, ținând cont de activitatea desfășurată de 

către secretarul comunei Beica de Jos în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018; 

- prevederile art. 62^3 alin. (1) litera e) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 62^10 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul:

- art. 36 alin. (1) şi ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

hotărăşte :
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         Art.1.  Pentru îndeplinirea obiectivelor și a criterilor de performanță în perioada 

01.01.2018 - 31.12.2018 se propune acordarea calificativului ,,Foarte bine" secretarului 

comunei Beica de Jos, domnul Pop Silvestru-Vasile.

         Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, secretarului comunei Beica de Jos și va fi adusă la îndeplinire de către 

primarul comunei Beica de Jos, doamna Moldovan Maria.

                      

                         
             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                Contrasemnează Secretar,        

                    Crișan Ioan                                                                       Pop Silvestru-Vasile

                                                                                                    




