
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind numirea d-lui Florea Gabriel ca funcționar public de execuție definitiv, 

consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Amenajarea 

Teritoriului și Urbanism 

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere: 

- prevederile art. 473, art. 475 alin. (2), cap. 4 -  Evaluarea performanţelor profesionale 

individuale ale funcţionarilor publici debutanţi din Anexa nr. 6 – Metodologia pentru 

realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor 

publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru 

realizarea procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia 

publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020, din Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziţia nr. 86 din 18.03.2020 a Primarului Comunei Bicazu Ardelean prin care a 

fost desemnat îndrumătorul de stagiu şi a fost aprobat programul pentru desfăşurarea 

perioadei de stagiu a funcționarului public debutant, Florea Gabriel; 

- Dispoziţia nr. 39 din 16.03.2021 a Primarului Comunei Bicazu Ardelean privind 

desemnarea functionarului public evaluator pentru consilierul clasa I, grad profesional 

debutant, din cadrul Compartimentului Amenajarea Teritoriului și Urbanism; 

Văzând Raportul de stagiu nr. 2099 din 17.03.2021 al funcţionarului public debutant, 

Referatul îndrumătorului nr. 2100 din 17.03.2021, Raportul de evaluare a perioadei de stagiu 

a funcţionarului public debutant nr. 2289 din 23.03.2021 şi Raportul de specialitate nr. 2296 

din 23.03.2021 întocmit de consilierul din cadrul Compartimentului Resurse Umane, 

Monitorizarea Procedurilor Administrative, Arhivă, Corespondență, privind numirea 

domnului Florea Gabriel ca funcționar public de execuție definitiv, consilier, clasa I, grad 

profesional asistent, în cadrul Compartimentului Amenajarea Teritoriului și Urbanism, 

motivat de obținerea de către funcționarul public debutant a calificativului “corespunzător”, 

în urma evaluării activității sale de stagiu desfășurată în perioada 18.03.2020-18.03.2021, la 

expirarea perioadei de stagiu; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. e), precum și a art. 196 

alin. (1) lit. b) art. 197 alin (1) și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

DISPUN: 

 

Art.1 - (1) Numirea în funcţia publică de execuție definitivă de consilier, clasa I, grad 

profesional asistent, în cadrul Compartimentului Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a d-lui 

Florea Gabriel, începând cu data de 25.03.2021, prin transformarea postului în condițiile art. 

28 alin. (1) din Anexa nr. 6–Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea 

desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a 

activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 

2020, din Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 

iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare. 



(2) Fișa postului va fi întocmită în mod corespunzător de către consilierul din cadrul 

Compartimentului Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, Arhivă, 

Corespondență, care o va comunica titularului postului, imediat, după depunerea 

jurământului. 

(3) Salariul de bază corespunzător funcţiei publice prevăzute la alin. (1) va fi stabilit, 

în prima ședință de consiliu local. 

Art. 2 - Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, 

Arhivă, Corespondență, precum şi Compartimentul Financiar Contabilitate Taxe şi Impozite 

vor duce la îndeplinire prezenta dispoziție. 

Art. 3- Prezenta dispozitie poate fi atacată conform Legii contenciosului  administrativ 

nr. 554/2004 cu modificarile și completările ulterioare. 

Art. 4 - (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei dispoziții autorităţilor şi persoanelor interesate. 

(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, 

Arhivă, Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea 

prezentei dispoziții în Monitorul Oficial Local pe site-ul 

https://comunabicazuardelean.ro/dispozitiile-primarului-2/. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

 

 

 

Nr. 41 din 23.03.2021 

                  Avizat pentru legalitate, 

                 Secretar general, Jolteag Gicuța 

 

https://comunabicazuardelean.ro/dispozitiile-primarului-2/



