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DISPOZIŢIA 

nr.147 din  4 iunie 2015 

Privind constituirea comisiei  de concurs si a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea 

organizării concursului de recrutare pentru funcţia contractuală vacantă de consilier din aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Bahna, din data de 26 iunie  2015 

 

Ploşniţă Liviu Cristian-Primarul comunei Bahna,judeţul Neamţ 

Având în vedere: 

-prevederile art.8  din H.G.nr. 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 personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 

- Anunțul de concurs înregistrat sub nr.1164 din 04.06.2015; 

- Adresa Primăriei comunei  Moldoveni nr.376/2015 , jud. Neamţ,cu privire la nominalizarea 

funcţionarului  din cadrul aparatului de specialitate al primarului com.Moldoveni care îndeplineste 

condițiile  prevăzute de art.9 din HG nr.286/2011 în vederea constituirii comisiei de concurs  

-Referatul  întocmit de secretarul comunei Bahna cu nr.1151/02.06.2015 cu privire la constituirea comisiei 

de concurs şi solutionare a contestaţiilor, 

În temeiul prevederilor art.63 alin.(1),lit.d,alin.(5) lit.e şi art.68 alin.(1) şi art.115 alin.(1), lit.a din 

Legea 215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare, 

Emit prezenta, 

 

DISPOZIŢIE: 

 

Art.1.Se constituie comisia de concurs  în vederea organizării concursului de recrutare din data de 

26 iunie 2015 ora 10.00-proba scrisă şi 30 iunie 2015  ora 12.00-interviul  pentru ocuparea funcţiei 

contractuale de executie vacante de consilier,gradul II din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială şi 

Sănătate Publică ,în următoarea componenţă: 

-Căliman Alina-Cristina Preşedinte-Secretar comună 

-Jipa Nicoleta-Membru-Consilier 

-Căprioară Sofica-Membru-Consilier 

-Ouatu Eugenia-secretar comisie concurs-Referent imozite şi taxe 

Art.2.Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor  în următoarea componenţă: 

-Cepreagă Gabriela Marcela-Preşedinte-Secretar comuna Moldoveni,judeţul Neamţ 

-Havrici Cristina-Membru-consilier Primăria Moldoveni,judeţul Neamţ 

-Dragan Romeo-Membru-consilier,Primaria com.Bahna 

-Ouatu Eugenia-secretar comisie concurs-Referent imozite şi taxe 

Art.3.Selecţia dosarelor se va face în data de 22 iunie 2015   la sediul Primăriei comunei 

Bahna,judeţul Neamţ. 

Art.4.Proba scrisă are loc în data de 26 iunie 2015,ora 10.00 la sediul Primăriei comunei 

Bahna,judeţul Neamţ şi  în data de 30 iunie  2015,ora 12.00  va avea loc interviul. 



 

Art.5.Comisiile îşi vor încheia activitatea după terminarea examinării şi rezolvarea contestaţiilor. 

Art.6.Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate 

 

              PRIMAR,              Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                      SECRETAR, 

PLOŞNIŢĂ LIVIU CRISTIAN                                         Jr. CĂLIMAN ALINA CRISTINA             

 

 

 


