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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar – Primar 

1 exemplar –Compartimentul Resurse Umane 

1 exemplar –Membrii comisiei 
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 

în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 
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din  24.02.2022 

 

 

DISPOZIȚIE nr.76 

privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General 

UAT din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de dispoziție nr.11123/24.02.2022 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare cu nr. 11122 din 24.02.2022 întocmit de Magdalena VARGA, Inspector 

Resurse Umane, Serviciul Economic;   

▪ prevederilor art. 485, alin. (3) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ prevederile art. 11, alin. (4), lit. e) și alin. (6) din Anexa nr. 6 la OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

▪ HCL nr. 3/27.01.2022 privind desemnarea a doi consilieri locali în vederea constituirii comisiei 

de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al comunei 

Bod; 

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 aprobă constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului 

General UAT din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod după cum urmează: 

▪  Membru: Sergiu ARSENE, Primar 

▪  Membru: Claudia-Alina FARCAȘ, Consilier local 

▪  Membru: Attila LAZĂR, Consilier local 

ART.2 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează persoanele nominalizate la 

art.1. 

 

                                                                                                                                                 Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                          Daniela-Laura AXENIE 
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