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 din 03.02.2021 

 

DISPOZIȚIE nr.39 

privind numirea îndrumătorului și a evaluatorului activității desfășurate în perioada de stagiu a domnișoarei 

Miruna-Ștefania LUCHIAN numită în funcția publică de execuție temporar vacantă, de Inspector, clasa I, 

grad profesional debutant, gradația de vechime în muncă 0, Compartimentul Agricol în cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Bod, pe perioadă determinată, perioada aferentă concediului de creștere 

copil al doamnei Ionela-Mirela MEDREA, începând cu data de 01.02.2021 

 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.2647/29.01.2021 , întocmit de Magdalena VARGA, Inspector Resurse 

Umane-Serviciu Economic;  

▪ Dispoziția de numire cu nr. 33 din 28.01.2021 a domnișoarei Miruna-Ștefania LUCHIAN în 

funcția publică de execuție temporar vacantă, de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, 

gradația de vechime în muncă 0, Compartimentul Agricol în cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Bod, pe perioadă determinată, perioada aferentă concediului de creștere 

copil al doamnei Ionela-Mirela MEDREA, începând cu data de 01.02.2021; 

▪ Prevederile art. 82, art. 83 și art. 85 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ Prevederile art. 388, alin.(2), art. 474, art. 475, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit .b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

DISPUNE: 

 

Art.1 Se numește doamna Maria Spanache, Inspector în cadrul Compartimentului Urbanism ca îndrumător 

al activității desfășurate în perioada de stagiu a domnișoarei Miruna-Ștefania LUCHIAN, având următoarele 

atribuții: 

a) coordonează activitatea funcționarului public debutant pe parcursul perioadei de stagiu; 

b) sprijină funcţionarul public debutant în identificarea celor mai bune modalităţi de rezolvare a 

lucrărilor repartizate acestuia; 
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c) supraveghează modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către funcţionarul public debutant; 

d) propune conducătorului compartimentului cursurile de perfecţionare profesională la care trebuie 

să participe funcţionarul public debutant; 

e) întocmeşte un referat în vederea evaluării funcţionarului public debutant, la finalizarea perioadei de 

stagiu. 

Art.2  Se numește doamna  Daniela-Laura AXENIE ca evaluator al activității desfășurate în perioada de 

stagiu a domnișoarei Miruna-Ștefania LUCHIAN. 

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează persoanele menționate în art.1 și 

art.2, din prezenta dispoziție. 

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


