
  ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA BAHNA 

PRIMAR 
Tel/fax 0233/760355; Tel.0233/760002  

e-mail: primaria@bahna.ro 

          DISPOZIŢIA 

nr.42  din 20.02.2017 

privind numirea comisiei de concurs şi a comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor 

pentru ocuparea a funcţiei publice de executie vacante   din  

cadrul aparatului de specialitate al Primrului comunei Bahna, judeţul Neamt 

 

PRISECARU  EMIL - Primarul comunei Bahna,judeţul Neamţ 

Având în vedere: 

- Adresa ANFP cu nr. 3590/2017 privind nominalizarea reprezentantilor ANFP 

pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei publice vacante,  

- Prevederile art.56 lit.d) si art. 57 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

- Prevederile art. 26, alin(2), art.40, art.41, art.42 din H.G. nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor 

publici, modificata si completata prin H.G. nr. 1173/2008, 

 

       În temeiul prevederilor art.63 lit.e), art. 68 alin.(1) si 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 03.03.2017 ora 10.00-proba scrisă şi 06.03. 2017 ora 10.00 - interviul  pentru 

ocuparea  funcţiei publice de executie  vacante  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului - REFERENT, clasa I, grad profesional  asistent în cadrul 

compartimentului secretariat, arhiva si stare civila ,în următoarea componenţă: 

- CUCIUREANU VICTOR – consilier – responsabil de procedura,Institutia 

Prefectului – judetul Neamt - PRESEDINTE 

- BLAJ  ANDREEA   - membru – consilier principal in aparatul de specialitate al 

Primarului comunei  Bahna 

- CAPRIOARA  SOFICA – membru-  secretarul comunei  Bahna 

 Lucrările de secretariat ale comisiei de concurs vor fi asigurate de d-na Ouatu Eugenia-

referent superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bahna,judeţul Neamţ 

      Art.2. Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării 

concursului de recrutare pentru ocuparea cele doua  funcţiei publice de executie  vacante 

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

                     -  PATRACESCU  STELICA - presedinte –               

               - DRAGAN  ROMEO  - membru  - consilier asistent in aparatul de 

specialitate al Primarului comunei  Bahna 



                    - JIPA  NICOLETA   - membru - consilier asistent  in aparatul de 

specialitate al Primarului comunei  Bahna. 

   Lucrările de secretariat ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor vor fi asigurate de  d-

na Ouatu Eugenia-referent superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Bahna, judeţul Neamţ. 

    Art.3.Selecţia dosarelor se va face în data de 24.02.2017   la sediul Primăriei comunei 

Bahna,judeţul Neamţ. 

     Art.4.Proba scrisă va avea  loc în data de 03.03.2017, ora 10.00 la sediul Primăriei 

comunei Bahna,judeţul Neamţ şi  în data de 06.03.2017, ora 10.00  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, 

 PRISECARU  EMIL                                                                       SECRETAR, 

                                                                                                        Sofica  CAPRIOARA                            

 

 
 

 

 


