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D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 28 

din data de 01 martie 2021 
 

privind constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al 

UAT Comuna Vărădia de Mureş 
 

Primarul comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, 
 Având în vedere: 

- 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 OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- Prevederile art.11 alin.1, alin.4 lit.d , lit.e din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările și completările ulterioare; 

- HCL nr.13/2021 privind nominalizarea de catre Consiliul Local al comunei Vărădia de Mureş a 
persoanelor care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a 
performantelor profesionale ale secretarului general al unitatii administrativ teritoriale; 

In temeiul 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările 

și completările ulterioare, 

PRIMARUL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 
D I S P U N E: 

Art.1. Se constituie comisia de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al 
UAT Comuna Vărădia de Mureş, în următoarea componență: 

- Miculiț Crina-Melania – primar; 

- Leac Felicia – consilier local; 

- Craiu Cristian – consilier local; 
Art.2. Prezenta dispozitie poate fi atacata de catre persoanele indreptatite, in termenul si in conditiile 
prevazute de Legea nr. 554/2004 - privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 
Art.3. Prezenta dispoziţie se va comunică cu:  
- Instituţiei Prefectului Județul Arad; 
- Primarului comunei Vărădia de Mureş;  

- Secretarului general al comunei; 
- Membriilor comisiei. 
          

        P R I M A R,                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
 CRINA-MELANIA MICULIŢ                                                                      SECRETAR GENERAL   
                                                                                                           LACRIMIOARA LUPUTIU  

 
 


