
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 

COMUNA DUMBRAVA ROSIE 

PRIMAR 

 

DISPOZITIA 

Nr. 43 din11.02.2015 

privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

pentru concursul organizat în perioada 6 - 9 martie privind ocuparea unei funcţii 

contractuale de execuţie pe perioada nedeterminată 

 din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

 

Ioan Grădinaru - Primarul comunei Dumbrava Roşie ,judeţul Neamţ; 

 Având în vedere: 

 -  referatul întocmit de secretarul comunei Dumbrava Roşie prin care se solicită 

constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea unei 

funcţii contractuale de execuţie pe perioadă nedeterminată din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului ; 

 - anunţul nr. 1666 din 09.02.2015 cuprizand condiţiile generale şi specifice, pentru 

ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie  pe perioadă nedeterminată din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului ; 

 - prevederile art. 8 din H.G.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalul contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice; 

 - prevederile Legii  53/2003- Codul Muncii, republicată; 

 În temeiul  art.63, alin. (5), lit.”e” şi art.68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,  

 

 

DISPUN: 

 

 Art. 1  Se constituie comisia de concurs , pentru concursul organizat in perioada  6-9  

martie 2015 privind ocuparea funcţiei contractuale de execuţie  de guard ,pe perioadă 

nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate al primarului , în următoarea componenţă: 

 Preşedinte ; Alexandru Vasile viceprimarul comunei Dumbrava Roşie 

 Membri: - Chiriţescu Elena  secretarul comunei Dumbrava Rosie 

     - Tepeş Rodica Cristina- inspector in cadrul compartimentului Financiar impozite 

si taxe din aparatul de specialitate al primarului 

 Secretar; - Stahie Maria Nicoleta - inspector in cadrul compartimentului Financiar impozite 

si taxe din aparatul de specialitate al primarului 

 Art.2 Se constituie comisia pentru solutionarea contestatiilor, pentru ocuparea unor funcţii 

contractuale pe perioada nedeterminata din cadrul  serviciului public de pază subordonat 

Consiliului Local Dumbrava Roşie, in urmatoarea componenta: 

 Presedinte :-  Stahie Maria Nicoleta - inspector in cadrul compartimentului Financiar 

impozite si taxe din aparatul de specialitate al primarului 

 Membri:     - Meşină Vasile - inspector compartiment Consultanţă agricolă 

         - Iftime Maria - inspector in cadrul compartimentului consultanta  agricola din 

aparatul de specialitate al primarului 

        - Hurghis Maria Irina - inspector in cadrul compartimentului Stare civila-

asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului 



 Secretar:  - Moale Maricica- inspector in cadrul compartimentului Financiar impoyite si 

taxe din aparatul de specialitate al primarului 

 Art.3 Comisiile constituite prin art.1 si art.2 din prezenta dispozitie isi vor desfasura 

activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare,pentru si in scopul constituirii acestora. 

          Art.4  Secretarul comunei Dumbrava Roşie, va comunica prezenta dispozitie persoanelor şi 

instituţiilor interesate. 

 

 

        PRIMAR, 

                         IOAN GRĂDINARU  

                                                                    Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                       SECRETAR, 
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R/P: Elena Chiriţescu 

4 ex/11.02.2015 

Dosar: Dispoziţii primar 

 


