ROMANIA
Judetul CARAS SEVERIN
Comuna EFTIMIE MURGU
- Primar -

Nr. 74 din 15. 06. 2020

DISPOZITIE
privind numirea indrumatorului de stagiu si stabilirea programului pentru desfasurarea perioadei
de stagiu a domnului Imbrescu Nicolae, inspector, clasa I, grad profesional debutant,
Compartimentul situatii de urgenta din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Eftimie Murgu, judeţul Caraș Severin
Primarul comunei Eftimie Murgu;
Având în vedere :
Referatul de specialitate nr. 885/15.06.2020;
Dispozitia Primarului Comunei Eftimie Murgu nr. 59/31.03.2020 privind numirea domnului
Imbrescu Nicolae in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant,
în Compartimentul situatii de urgenta din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Comunei Eftimie Murgu;
Prevederile art.79, art. 82 si art.83,alin.(3) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare;
Prevederile art. 474 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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 administrativ, 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,
DISPUNE
Art. 1 Secretarul general al comunei Eftimie Murgu , judeţul Caraș Severin , dl. Imbrescu Liviu
se numeste indrumator de stagiu pentru domnul IMBRESCU NICOLAE inspector debutant in
cadrul compartimentului situatii de urgenta.
Art. 2 Atributiile principale ale indrumatorului sunt urmatoarele:
a) coordoneaza activitatea functionarului public debutant pe parcursul perioadei de stagiu;
b) sprijina functionarul public debutant in identificarea celor mai bune modalitati de rezolvare a
lucrarilor repartizate acestuia;

c) supravegheaza modul de indeplinire a atributiilor de serviciu de catre functionarul public
debutant;
d) propune conducatorului institutiei cursurile de perfectionare profesionala la care trebuie sa
participe functionarul public debutant;
e) intocmeste un referat in vederea evaluarii functionarului public debutant, la finalizarea
perioadei de stagiu, respectiv 01.04.2021.
Art.3. Calitatea de evaluator o indeplineste primarul comunei.
Art.4 Se stabileste programul pentru desfasurarea perioadei de stagiu al functionarului public
debutant Imbrescu Nicolae conform anexei, care face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.5 Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate de catre secretarul general al comunei
persoanelor si institutiilor interesate.

PRIMAR ,
Mihai Vlădia

Avizat
Secretar general
Liviu Imbrescu

