JUDETUL BIHOR
PRIMARIA MTJNICIPIULUI BEIU$

drn 21 .02.2017

pentru aprobarea modificlrii organigramei si statului de functii al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Beiuq, judepl Bihor 9i al Muzeului municipal
Beiug.

Ing. MLENDEA CALU$ PETRU - Primar al municipiului Beiug,
Avand in vedere raportul de specialitate ff. 1636122.02.20]L7 al Compartimentului
Resurse Umane, privind modificarea organigramei si statului de funclii din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Beiug, judelul Bihor qi al Muzeului
municipal Beiug,
84/25.11.2016 privind aprobqrea modiJicdrii
Tinend cont de H.C.L.
Oryahi?ramei $i Statului de funclii al Pielei municipiului Beiui, judelul Bihor.
In temeiul prevederile Lrt.36, alit.2,lit.a, alin.3, lit.b, 9i aart.45 din Legea
nr.21512001 republicata a administraliei publice locale, cu modificdrile $i completArile
ulterioare,
Propun Consiliului municipal Beiug adoptarea urmdtorului :

w.

PROIECT DE HOTARARE
Art.1 - Se aprobd modificarea organigramei si statului de funclii al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Beiug, judegul Bihol dupi cum urmeaz6:
-La Compartimentul Administralia domeniului public ai privat - se

infiinteazA un post de $ofer;
- La Muzeul municipal Beiuq - se infiinteazi un post de ingrlitoare.
Art.2 - Statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Beiuq qi al Muzeului municipal Beiug aprobat in urma modificdrilor prevazute mai sus,
face parte componentd a acestei hotArari, regdsindu-se in anex6.
Art.3 - Cu ducerea la indeplinire se incredinleazl Primarul municipiului Beiug care
va asigura intocmirea formalitalilor legale pentru tanspunerea in practice a prevederilor
prezentei.
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JUDETUL BIHOR
PRIMARIA MLTNICIPIULUI BEIU$

drn 27 .02.2017

privind stabilirea consumului lunar de carburan{i pentru autovehiculele

care

deservesc parcul auto al Prim6riei municipiului Beiu$, judelul Bihor.

Ing. MLENDEA CALU$ PETRU - Primar al municipiului Beiuq,
Av6nd in vedere raportul de specialitate nr. 1568/21.02.2017 al Compartimentului
Administralia domeniutui pubtic qi privat, privind stabilirea unui consum lunar de 250
litri/autovehicul pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Pdmariei
municipiului Beiuq, judelul Bihor
de O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de chettuieli
i'inand
"ontadministra(iei publice qi institqiile publice, modificati prin Legea nr'
pentru autoritafite
ISSIZOtS p"nt* modificarea gi completarea Ordonanlei Guvemului nr' 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritalile administraliei publice qi
instituliile publice,
in timeiul prevederilor art.36, alin.2,lit.a, alin.3, lit.b, ale art. 45 9i ale art' l15
alin. I lit. b din Legea m-215/2001 republicati a administraliei publice locale, cu
modifi cdrile qi completArile ulterioare,
Propun Consiliul municipal Beiuq adoptarea urmStorului:

PROIECT DE HOTARARE

-

Se stabilegte consumul lunar de carburanli penau autovehiculele care
deservesc parcul auto al Primiriei municipiului Beiug, judelul Bihor, dupi cum urmeazE:
- Autoturism Renault Laguna - numfu de inmatriculare BH 08 WXZ - cota 250
lihi/lun6;
- Autoturism Renault Symbol - numdr de inmatriculare BH 2l PMB - cota 250
lirri/luna;
- Autotudsm Dacia MCV - numir de inmaticulare BH 09 PMB - cota 250

Art.1

litri/1un5.

Art.2 - Orice alte dispozilii contrare prezentei hotarad i$i inceteazd aplicabilitatea'
Art.3 - Cu ducerea li indeplinire se incredinieaz6 Primarul municipiului Beiuq prin
Direclia Economica care va asigura intocmirea formaliti{ilor legale pentru transpunerea
in practic6 a prevederilor prezentei.
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VIZAT pt. legalitate
SECRET
Jr. SCROF

A ALINA

JUDETUL BIHOR
PRIMARIA MLTNICIPIULUI BEIU$

PROIECT DE HORj,RARX
dn27.02.2017
Silvic "Codrii
pentru aprobarea modificerii Actului Constitutiv $i Regulamentului Ocolului
corporati'td
gternanla
prtuind
neiuquiui" R.e.. in conformitate cu prevederile o.U.G' nr' l09l20ll
a i ntrepr indei lor Pub I ice
Ing. MLENDEA CALU$ PETRU - Primar al municipiului Beiu$,
Juridic ai
Ai6nd in vedere mportui de specialitate nr. l7oll24'O22\l7 al Compartimentului
Ocolului
Regulamentului
Direclia Economic5, privi;d necesitatea actualizarii Actului Coostitutiv 9i
privind
10912011
iil,ni" "Coa.ii Beiuqului" R.A. in confo.mitate cu prevederile OUG nr'
plvernonla corporalivd a inlreprinderilor p bIice
R A5i
lla"a in r.a"re Adresa nr. 1052).02.2017 err,isa de o s "Codrii Beiuqului'
-B<-iuq a
nr'
5D0022017
1686123'02'2017 $i Hotir'area
inr"gi.tiutl la sediul institutiei noaste sub
actualizirii actelor
c"iiiiiriri de Administralie al o S. "Codrii Beiuqului" RA privind propunerea
o U G nr'
prevederile
cu
a ocolului sil't ic "codrii Beiulului" R A in conformitate
prin
Legea nr'
corporativd a intreprinderilor publice acr,J?.liT,;ti
privind gwerna

""

-

r'

;.li;;;"

\09l2}ll

la

- l/20t6,
de organizare $i functionare al O S Codrii
Tinana cont de necesitatea corellrii modului
g"iulutii R.A. p."vederile O.U.G. nr. 109/201 I privind guvemanla corporativd a intreprinderilor
Il

oublice.

",

guvemanla corporativtr a
considerare prevederile o.UG nr' 109/201I privind
intreprinderilor publice,
a a:t 4.5 din Legea nr'215/2001
p*vederile an.36, alin.2, lit.a, alin 3, lit b,
i"
completdrile ulterioare'
reDublicatA a administratiei publice locale, cu modificlrile 5i
Propun Consiliul municipal Beiuq adoplarea urmatorului:

''""-'Luend in

""'-'

ti

i"."lli

PITOIECT DE IIO'I'ARA.RE

in

R'A'
Art.l - Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Ocolului Silvic "Codrii Beiutului"
g@ema4a corporalivd a
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/201l privi d

prezenta.
intreprinderilor publice. conform Anexei care face parte inte$ant5 din

in
Art. 2 Se aprobe modificarea Regulamentului Ocolului Silvic "Codrii Beiugului" R A
intteprinderilor
a
conformitate cu prwederile O.U.G. nr. ligl2lll privind guvemaklo corporativd
,rblice. conform Anexei care face parle integranta din prezenta'
'* - il.t - C" ducerea la indeplinire se incredinleaze Primarul municipiului Beiu$ care va
practice a prevederilor prezentei'
asigura intocmi.ea formalitetilor leg;le pentru transpunerea in
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ruDETUL BIHOR
PRIMARIA MLINIC IPIULIII BEIU$
PROIECT DE HOTiRARD
din27.02.2017
privind aprobarea situaliei realizirilor - venituri 9i cheltuieli - pentru anul2016, aprobarea bugetului
de venituii qi cheltuieli pe anul 2017 precum 9i repartizarea profitului net aferent anului 2016, la Regia
Autonomd ,,Codrii Beiuqului" M Beiu;.
Ing. MLENDEA CALU$ PETRU - Primar al municipiului Beiu9,
VlzAnd raportul de specialitate nr. 196127 .02.2016 intocrnit de Direclia Economica,
Av6nd in vedere Adrcsa N. 306122.02.201 7 emise de O.S. "Codrii Beiuqului" RA Beiuq 9i
1685123.02,2017 , Hotirarea nr. A09'02'2011
inregistratd la sediul instituliei noastre sub
Hotitlrea nr. 6120.02.2017 a Consiliului de Administralie al O.S. "Codrii Beiu$ului" R A'
Av6nd in vedere situalia privind realizirile pe anul 2016, proiectul de buget venituri $i
repartizarea profitului net pe anul 2016, prczentate de ocolul Silvic"Coddi
cheltuieli precum

n.

ii

li

Beiutului" RA Beiul.
in temeiul prevederilor Ordinului nr. 2013212013 privind aprobarea formatului Si structurii
bugetului de venitiri Si chelruieli, pteatm $i a ortexelor de fundatuehlare a acestuiq ale O U G nr'
ligl2}11 privind gwernanla cotporativd a intreprinderilor' ale OG 6412001 Privind repartizarea
proftului'ta
socie;dfik nalio ale, compahiile nalionale $i societdlile comerciale cu capital i tegrql
-sai
mojorirar de stat, precum si la regiile autonone' actualizat " ale O.G. nr' 2612i13 privind
inlArir;a disciplinei financiare la nivelul unor operutori ecofiomici lo care statlll sau unitdlile
administfath, : kritofiale sunt acfionari unici ori majorilari sa, delin direct oti indirecl o particirylie
majoriturA, aleLegii nr. 4612008 - Codul silvic, ale Legii nr. 42712001 pentru aProbarea Otdonanlei
de" urgeklA a GwTrnului nr. 59/2000 Prirind Stqtutxl personalului si'lvic ale o tJ G nr' 59/2000
p.irin"d Statutul personalului silvic ai ale H.G. nr.6l6D0l6 pe tru aprobarca Regulamentului de
volorificare o tfiasei lemnoose din fondul foteslier proprietate publicd,
in baza an.36 alin.2lit. a, alin,3 lit.c $i a art.45 alin. I din Legea nr. 215 /2001 republicate a
administraliei publice locale,
Propun Consiliul municipal Beiul adoptarea urmitorului:

PROIECT DE HOTARiRE
venituri ti cheltuieli - pentru anul 2016, bugetul de
Se aprob[ situa(ia realizerilor
venituri li cheltui;li pe anul 2017 precum gi repartizarea profitului net aferent anului 2016, la Regia
Autonoml ,,Codrii Beiulului" RA Beiu$, conform anexelor care fac parte integmntd din prezenta'
Art.2 Cu ducerea la indeplinire se inoredinleazd Primarul municipiului Beiuq 9i Ocolul Silvic
,,Codrii Beiuqului" RA Beiuq care vor asigura respectarea prevederilor legale.

Art.l
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dln 27.O2.2O1'7

privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 103/25.05.2016 privind aprobarea impozitelor ii
taxelor locale ce se vor aplica pe teritoriul municipiului Beiut pentru an l 2017 it se\s\l
eliminarii unor taxe stabilite prin Legea nr. l/2017 prhtind eliminareq unot taxe ii tarife, precum ;i
pentru modificarea Si completdrea unor dcte normatire, incepand cu data de 01,02.201'1.

Ing.MLENDEA CALU$ PETRU - Primar al municipiului Beiuq,
in vedere Raportul de speaialitate rc. 163'1122.02.201'7 prin care se solicitd
modificarea impozitelor qi taxelor locale care se vor aplica pe tedtoriul municipiului Beiug in anul
2017 prin eliminarea taxelor extrajudiciare de timbru incepand cu data do 01.02.2017.
Tinand cort de Hotararea Consiliului municipal Beiug nr. 103/25.05.2016 prfuind aprobarea
impozitelor Ei taxelor locale ce se vor aplica pe teritoriul muniaipiului Beiug pentru anul 2017 9i de
Hot?irdrea Consiliului municipal Beiuq nr. l6/31.01.2017 privind aprobarea modificirii H.C.L. m.
103/25.05.2016 ptivind qprobareq impozitelor Si taxelor locale ce se vor aplica pe telitofiul
muhicipiului BeiuS pentru anul 2017 in sensul majortrrii impozitr.rtui /taxei pe clddiri in cazul
clidirilor nerezidenliale in cazul persoanelor juridica de 1a 0,50% la 0,90% 9i supraimpozitarea cu
100% a clndirilor Si terenurilor neingrijite situate in intavilan, Ei respectiv a terenurilor agricole
nalucrate timp de 2 ani consecutiv pe raza municipiului Beiuq,
in temeiul prevederilor art. VlI din Legea nr. l/2017 privind eliminarea unor taxe 9i tadfe,
precum $i pentru modificarea gi completarea unor acte normative ii in temeiul prevederilor art. 36
alin.2 lit. b alin.4 tit c $i a art.45 alin.2 lit. c din Legea nr.21512001rapublicattr a administaiici
publice locale,
Propun Consiliului municipal BeiW adoptarea urmatorului:

Avdnd

PROIECT DE HOT.{RARE
Se aprobl modificarea H.C.L. nr. 103/25.05.2016 privind aprobarea iupozitelor $i
sensul
taxelor locale ce se 1)or aplica pe teritoriul municipiului Bei s pentru anul 2017
eliminarii unor taxe stabilite prin Legea nr. l/2017 privind eliminarea unot taxe fi tarife, precum
pehtru rhodifcarea ti complelarea unor acte nomati\re, ilcepand cu data de 01.02.2017.

Art.l.-

it

;i

Art.2.-Cu ducerea la indeplinire se incredinleaztr Primarul municipiului $i Dheclia

Economicd carc vor asigura indeplinirea prevederilor legale.

VIZAT pt. legaliate

PRIMAR
lns.M LIINI)F.A

SECRETAR
Jr. SCROF

,$ c/

irt'9/

ALINA

JUDETUL BIHOR
PRIMARIA MI.AIICIPIULTII BEIU$

PROIECT DE HOTARARE
din 27.02.2017

privind aprobarea "Planului Strategic" privind serviciile sociale la nivelul
municipiul Beiug pentru perioada 2017-2020.

Ing.MLENDEA CALU$ PETRU - Primar al municipiului Beiuq,
Vizand raportul raportul ff. 946/31.01.2017 al Compartimentului autoritate
tutelare fi asistente sociali precum gi necesitatea aprobdrii unui plan strategic
pentru asigurarea de servicii sociale in municipiul Beiug, care s5 asigure o mai
bund a^sisten15 social6 pentru cetAlenii cirora le sunt aplicabile aceste prevederi
In temeiul prevedeilor Legii nr.292/2001 cu modificdrile ulterioare - Legea
asistenlei sociale, ale art. 36 alin.2 lit.d gi a axt. 45 din Legea N. 21512001
republicati a administraliei publice locale,
Propun Consiliului municipal Beiug adoptarea urmitorului:

PROIECT DE HOTARARE

Art. I Se aproba "Plarul Strategic" de dezvoltare a serviciilor sociale la
nivelul municipiului Beiuq pentru peioada 2017-2020, conform anexei care face
paxte inte$anta din prezentul.
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire se incredin eazA institulia Primarului
municipiului care va asigura indeplinirea prevederilor legale.
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PROIECT DE HOT.I,RARE
din 27 .02.2017

pentru aprobarea Planului Anual de acJiune privind serviciile sociale la nivelul
municipiul Beiug.

.

Ing.MLENDEA CALUS PETRU - Primar al municipiului Beiug,
Vizdnd raportul de specialitate m.949/31.01.2017 al Compartimentului

autoritate tutelartr $i asistenF sociald, precum gi necesitatea aprobArii unui plan de
acliune pentru asigurarea de servicii sociale in municipiul Beiug, care se asigure o
mai bunA asistenta sociale pentru cetateni carora le sunt aplicabile aceste prevederi,
In temeiul prevederilor art. 84, art. ll2 alin.3 lit. b, art. 115 alin. 2, art. I18,
119 alin. 2, art. 141 din Legea nr. 292/2001 cu modificdrile ulterioare Legea
asistenlei sociale, ale art. 36 alin.2 lit.d 9i a art. 45 din Legea n- 215/2001
republicat6 a administraJiei publice locale,
Propun Consiliului municipal Beiug adoptarea urmitorului:

-

PROIECT DE HOTARARE

Art.

I

Se aprobe Planul Anual de actiune privind serviciile sociale la
nivelul municipiului Beiug, conform anexei care fac parte integranta din prezenta.
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire se incredinleazA institulia Primarului
municipiului care va asigura indeplinirea prevederilor legale.
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PROIECT DE HOTARARE
din 27 .02.2017

privind aprobarea ,,Planului anual de acliuni sau lucrdri de interes local"gi

a

,,Criteriilor privind limitele minime gi maxime ale venitudlor potenliale provenite
din valorihcarea bunurilor ce depa$esc cantitativ categoriile de bunuri considerate
de strict5 necesitate pentru nevoile unei familii, pentru acordarea ajutorului social".

Ing.MLENDEA CALU$ PETRU , Primar al municipiului Beiug,
V6zand raporhrl rc. 947/30.01.2017 al Compartimentului Autoritate
TutelarA gi Asistenld Sociald din cadrul Primiriei municipiului Beiug,
Av6nd in vedere prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr. 41612001 privind
acotdarea ajutorului social cu modificdrile gi complettrxile aduse de Legea nr.
276/2010,

Jin6nd cont de prevederile art. 28 alin 3 din Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat aprobate
prin HG nr. 50/201 I cu modificirile 9i completdrile ulterioare,
In temeiul prevederile art. 36 alln.(2) lit. ,,d", alin. (6) lit. ,,a", pct. 2, alin. (9)
ti a art. 45 alin. (l) din Legea nr. 21512001, republicate, a administra(iei publice
locale,
Propun Consiliului municipal Beiug adoptarea urmAtorului:

PROIEC'I' DE HoTARARE

Art.l

Se aprobd ,,Planul anual de acliuni sau lucr6ri de interes local",
conform Anexei nr. 1 care face parte integranti din prezenta hotirare.
Art. 2 Se aprobd ,,Criteriile pdvind limitele minime qi maxime ale veniturilor
potenliale provenite din valorificarea bunurilor ce depe$esc cantitativ categoriile de
bunuri considerate de stricte necesitate pentru nevoile unei familii, pentru acordarea
ajutorului social", conform Alexei nr. 2 care face parte integrantd din prezenta
hotdr6re.

!g[r..,] Cu ducerea la indeplinire

se

incredinleaze Primarul municipiului Beiug.
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PROIECT DE HOTARARE
din 27 .O2.2017

privind aprobarea listei de investilii prioritare actualizata aferentd Master Planului
pentru dezvoltaxea sectorului aprcanal in judepl Bihor, pentru municipiul Beiug, in
perioada 2014-2020.

CArug errnu - nrimar al municipiului Beiug,
VL6nd raportul de specialitate nr. 1733124.03.2017 intocmit de Biroul

Ing. MLENDEA

Amenajarea Teritoriului qi lnvestilii

'iinat d

de Adresa Di. 5775123.02.2017 emisd de S'C' Compania de ApE
"ont
la sediul instituliei noastre sub nr. 1674123.02'2017 '
Oradei S.A., inregistrata
in conformitate cu prevederile art.8 alin.l, 3 lit'a, a art.9 alin.l lit' b 9i c din Legea
nr.5l12006 a Serviciilor comunitare de utilitdJi publice,
in temeiul art.36 alin.2 lit.b 9i d, alin.4 lit.e, f, alin.6 lit.a pct' 11, 14 9i a art'45 din
Legea 215/200! republicati a administraJiei publice locale,
Propun Consiliul municipal Beiul adoptarea urmdtorului:

PROIECT DE HOTARARE

Art.lSeaProbalistadeinvestiliiprioritareactualiutiaferentiMasterPlanului
pentru dezvoltare; sectorului ape-canal in judelul Bihor - municipiul Beiuq - pentru

peioaAa20l4-2020, conform anexei care face Parte integranta din prezenta'
Lrt.z Dupd oblinerea surselor de frnanlare pentru obiectivele propuse, S'C'
Compania de Ap6 Oiadea S.A. va solicita Consiliutui Local al municipiului Beiug
de
aprobarea Listei ie investilii actualizati cu detaliile aferente fiectrrui obiectiv din lista
investtii.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinleazi Primarul municipiului
gi SC Compania de ApA Oradea SA care vor asigura respectarea prevederilor legale'

PRIMAR
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PROIECT DE IIOTARARE
dtt27.O2.20l'7
pdvind aprobarea Planului de investilii provizoriu al SC Compania de Api SA Oradea
Sucursala Beiug, pe anul 2017, pentru serviciul de aptr 9i canalizare in municipiul Beiug

-

Ing. MLENDEA CALU$ PETRU - Primar al municipiului Beiuq
1566121.02.2017 al Biroului amenajarea
Viz6nd raportut de specialitate
teritoriului qi investilii precum $i avizelc comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
Ludnd in considerare Adresa nr. 4406/22.11.2016 emisi de Compania de Apd
Oradea S.A., inregistati la sediul institutiei noashe sub numnrul 11807/23.11.2016 prin
care se solicittr aprobarea Planului de investilii provizoriu al SC Compania de Apn SA
Oradea Sucursata Beiug, pe anut 2017, pentru serviciul de apd 9i canalizare in municipiul

N.

Beiug.

Av6nd in vedere Statutul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard Aparegio
aprobat prin Hotirdrea Consiliului municipat nr. 38/30.06.2010, Hotlr6rea Consiliului
municipal nr. 58/22.06.2009 de aprobare a gestiunii serviciului $i a Contractului de

delegare a gestiunii serviciului dispozi{ii generate $i Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu api qi de canalizare dispozilii generale, reactualizat la
data de 25.03.2016,
241/2006 privind serviciile
in temeiul art. 17, l8 alin.2, art. 2l qi 24 din Legea
de alimentare cu api 9i canalizare, ale art. 36 alin 2lit. b, alin.4lit.d, precum ti a art' 45
din Legea ff. 21512001 republicati a administra{iei publice locale,
Propun Consiliului municipal Beiug adoptarea urmAtorului :

r.

PROIECT DE HOTARARE
aprobi Planul de investilii provizoriu al SC Compania de ApA SA Oradea
Sucursala Beiug, pe anul 2017, pentru serviciul de ap69i canalizare in municipiul Beiuq,
conform Anexei care fac parte integanta din prcz€nta.
Art.2 Cu ducerca la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinleazl Primarul
municipiului Beiuq qi SC Compania de Apn SA Oradea care vor asigura indeptinirea

Art.l

Se

formalitililor legale.
VIZAT pt. legalitate

PRIMAR
Ing. MLENDEA CALU$

SECRETAR
Jr. SCROf

- 6ErUi
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A AI,INA

JUDETUL BIHOR
PzuMAruA MUNICIPIULUI BEIU$

din 27 .02.2011

privind propunerea acordtrxii calificatiyului

la

evaluarea performanlelor

profesionale individuale pentru seffetarul municipiului Beiuq pentru pentru perioada
10.08.2016-3 1.12.2016.

Ing. MLENDEA CALU$ PETRU - Primar al municipiului Beiug,
Av6nd in vedere Raportul de activitate nr- 164l/22.02.2017 al d-nei. Scrofan
Steliana Alina - secretar al municipiului Beiu9 - pentru perioada 10.08.2016-31.12.2016
qi Expunerea de motive nt. 1642/22.02.2016 intocmita de Primarul municipiului Beiug,
fin6nd cont de prevederile art. 69 din Legea nr. 169/1999 privind Statutul
funclionarilor publici, cu modific6rile gi compleErile ulterioare, de prevederile art. 107
alin.2 lit. d gi ale Anexei 5 9i 6 din H.C. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea Si deanltarea carierei funclionarilor Publici,
in temeiul prevederilor art.36, aliJll.2,lit.a, art. 45 9i ale art. 115 alin l lit. b din
Legea nr.2l5/2001 republicati a administratiei publice locale, cu modihclrile 9i
complet&ile ulterioare,
Propun Consitiului municipal Beiuq adoptarea urm6torului:

PROIECT DE HOTAR.ARE

Art.l - Consiliul

Local al municipiului Beiuq propune acordatea calihcativului
"Foarte bine" seqetarului municipiului Beiug, doamna Scrofan Steliana Alina, pentru
activitatea destlsurati in perioada 10.08.2016-31.12.2016.
Art.2 - (1) Raportul de evaluare a performan{elor profesionale individuale pentru
secretarul mnnicipiului Beiuq pentru perioada 10.08.2016-31.12.2016, va fi intocmit de
Primarul municipiului Beiug, pe baza propunerii previzute la art.l.
(2) Raportul de evaluare semnat de evaluator nu se contrasemneazd, Potrivit
art. I l8 alin. I din H.G. nr. 6l l/2008.
Art.3 - Cu ducerea [a indeplinire se incredinteaztr Primarul municipiului Beiuq
care va asigura intocmirea formalittrIilor legale pentru transpunerea in practicd a
prevederilor prezentei.
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