
ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
COMUNA CICLOVA ROMANA
PRIMAR
  

                                                 D I S P O Z I T I E
                   privind numirea doamnei BECKER VERONICA
           ca indrumator de stagiu pentru d-ul Pârvu Dumitru Daniel consilier clasa I debutant
           in cadrul Compartimentului Agricol Cadastru si Urbanism.

          Primarul comunei Ciclova Romana judetul Caras Severin,
          Avand in vedere
    -prevederile art.79-85 al HG 611 /2008 pentru aprobarea  normelor privind organizarea si 
dezvoltarea carirerei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare
       Referatul de specialitate nr. 3579/30.12.2020;
       Dispozitia Primarului Comunei Ciclova Română nr. 72/24.08.2022 privind numitului 
Pârvu Dumitru Daniel in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional 
debutant, în Compartimentul Agricol Cadastru si Urbanism. din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Comunei Ciclova Română;
        Prevederile art. 474 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile
si completarile ulterioare;
       Prevederile art.23, alin.(2) din Metodologia din 3 iulie 2019 pentru realizarea procesului 
de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici aplicabila 
pentru activitatea desfasurata incepand cu 1 ianuarie 2020, precum si pentru realizarea 
procesului de evaluare a activitatii functionarilor publici debutanti numiti in functia publica 
ulterior datei de 1 ianuarie 2020, aprobata prin OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrative, cu modificarile si completarile ulterioare;
       În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu 
modificarile si completarile ulterioare,

                                                D I S P U N :

       Art.1 Se numeste doamna BECKER VERONICA consilier I asistent ca indrumator de 
stagiu pentru domnul Pârvu Dumitru Daniel consilier Clasa I debutant in cadrul 
Compartimentului Compartimentului Agricol Cadastru si Urbanism pe perioada 24 08 2022- 
24 08 2023.
      Art.2 Se aproba programul pentru desfasurarea perioadei de stagiu a functionarului public
debutant,conform anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie .
      Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza 
persoanelor nominalizate la art.1 .
      Art.4 Prezenta dispozitie va fi comunicata persoanelor nominalizate ,precum si Institutiei 
Prefectului Judetul Caras Severin.
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