
ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMT 

COMUNA DUMBRAVA ROSIE 

PRIMAR 

 

DISPOZIȚIA 

Nr. 252 din 09.10.2015 

privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grad 

profesional  imediat superior celui deținut  a unui functionar public in cadrul compartimentului 

,, Urbanism si amenajarea teritoriului,,din aparatul de specialitate al primarului 

 

 IOAN  GRADINARU - Primarul comunei Dumbrava Roşie,judeţul Neamţ; 

         Având în vedere prevederile art. 64 alin.(2) din Legea nr. 188/1999,republicată, privind Statutul 

funcţionarilor publici,art.125 si art.126 din HG 611/2008  pentru aprobarea normelor privind 

organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;  prevederile Legii nr. 284/2010-Legea cadru 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificări; 

  În temeiul art. 63 , alin.(1),lit.,,d,, alin.(5) lit.,,e,, art  68, alin (1)  si art.115 alin.(1) 

lit.,,a,, din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

D I S P U N : 

 Art.1 Se aprobă organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grad  profesional 

superior celui deținut, a unui functionar public- inspector asistent,clasa I , in  inspector principal clasa I  

din cadrul compartimentului,,Urbanism si amenajarea teritoriului ,, din aparatul de specialitate al 

primarului in  data de 9 noiembrie  2015 ora,10  proba scrisa  si 11 noiembrie  ora10,00 -interviul , la 

sediul Primariei comunei Dumbrava Rosie. 

 Art.2 Se constituie comisia de examen în următoarea componență : 

 

Funcția în cadrul 

comisiei de examen 

 

Numele și 

prenumele 

 

Funcția în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului  

reprezentant A.N.F.P. 

 

Presedinte Chiritescu Elena Secretarul comunei 

membru  Reprezentant ANFP 

Membru Tepes Rodica Cristina Inspector superior Primaria 

Dumbrava Rosie 

 SECRETARIAT COMISIE 

Functia in comisie Nume si prenume 

 secretar  Stahie Maria Nicoleta inspector 

principl  Primaria comunei 

Dumbrava Rosie 

 

 Art.3 Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor în următoarea componență: 

Funcția în cadrul 

comisiei de examen 

 

Numele și 

prenumele 

 

Funcția în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului  

reprezentant A.N.F.P. 

 

Presedinte Scutariu Elena   Inspector superior -Primaria comunei 

Dumbrava Rosie 

membru Iftime Maria Inspector principal -Primaria 

comunei Dumbrava Rosie 

membru  Reprezentant ANFP 

 SECRETARIAT COMISIE 



Functia in comisie Nume si prenume 

 secretar  Ana Liliana inspector Primaria comunei 

Dumbrava Rosie 

 Art.4- Atributiile comisiei sunt cele mentionate in HG 611/2008 modificata. 

 Art.5 Bibliografia examenului de promovare din grad asistent in grad profesional principal  

este prevăzută în anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta dispoziție ; 

 Art.6 Secretarul unitatii administrativ teritoriale va comunica prezenta dispozitie persoanelor si 

institutiilor interesate. 

 

    PRIMAR, 

      ing. IOAN GRADINARU 

 

 

         Avizat pentru legalitate, 

            Secretar, 

             Elena Chiritescu 

 

red/proc/CE 

ex,4/09.10.2015 

dosar dispozitii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


