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DISPOZITIA
nr.79 din 5 martie 2015

Privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contesta{iilor
in vederea organizdrii concursului de recrutare pentru functia publici vacanti de

consilier clasa I,grad profesional debutant din aparatul dc specialitate al primarului
comunei Bahna, din data de 7 aprilie 2015

Plogniln Liviu Cristian-Primarul comunei Bahnajudetul Neam!
Avdnd in vedere:

-prevederile ar1.58 a1in.3,4,5,6,7,8, din Legea nr. 18811999 privind Statutul funclionarilor
publici,republicatd,cu modificdrile qi completdrile ulterioare $i afl.22,ar|23
1it.a,al1.25,afl.26 alin.2,art.40-42 din HG nr.611/2008 privind aprobarea normelor privind
organizarea gi dezvoltarea carierei funclionarilor publici,
- Anunlul de concurs inregistrat sub nr.489 din 09.03.2015;
- Adresa Primdriei comunei Trifegti nr.813/11.02.2015, jud. NeamJ,cu privire la
nominalizarea funclionarului public din cadn aparatului de specialitate al primarului
care indeplineste condiliile prevhzute de art.31 alin.2 din HG nr.611/2008 in vederea
constituirii comisiei de concurs
-Adresa Agen{iei Nalionale a Funclionarilor Publici nr.9490/2015,inregistratd Ia primdria
com.Bahna,sub.nr.45 8/05.03.2015 prin care nominalizeazd reprezentanlii instituliei
pentlx concursul organizat in data de 7 aprilie 2015 proba scrisd- in vederea ocupdrii
funcliei publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comlnei
Bahnajudepl NEAMT, in comisia de concurs gi de solulionare a contestaliilor
-Referatul intocmit de secretarul comunei Bahna,cu privire la constituirea comisiei de
concurs^$i solutionare a contestaliilor,

In temeiul prevederilor afi.63 alin.( 1),lir.d,alin.(5) lit.e qi art.68 alin.(1) 9i art.115
alin.(1), lit.a din Legea 215/2001,republicatd,cu modificarile ;i completarile ulterioare,
Emit prezenta,

DISPOZIIIE:

Arl.l.Se constituie comisia de concurs in vederea organizirii concursului de
recrutare din data de 7 aprilie 2015 ora 10.00-proba scrisd gi 9 aprilie 2015 ora 12.00-
interviul pentru ocuparea funcliei publice de executie vacante de consilier clasa I,grad
profesional debutant din cadrul compartimentului urbanism gi amenajarea teritoriului,in
urmAtoarea componenld:
-vizir Neculai-Pregedinte-Inspector in cadrul compartimentului urbanism din cadrul
primdriei Trifegti j udelul Neam!,



-Lavu Laura Elena-Membru-responsabil de procedurd-consilier juridic din cadrul
Instituliei Prefectului judeJul Neam!
-Cdprioard Sofica-Membru-comparliment secretariat,arhivd qi stare civild din cadrul
Primariei com.Bahna
Lucrdrile de secretariat ale comisiei de concurs vor fi asigurate de d-na Ouatu Eugenia-
referent superior din compafiimentului impozite $i taxe locale din cadrul Primdriei
comunei Bahnajudelul Neam!

Ar1.2.Se constituie comisia de solulionare a contestaliilor in vederea organizdrii
concursului de recrutare pentru ocuparea funcliei publice de executie vacante de
consilier clasa I,grad profesional debutant din cadrul compartimentului urbanism gi
amenajarea teritoriului,in urmdtoarea componenla:
-Jipa Nicoleta-Pregedinte-consilier din cadrul aparatului de specialitate al primarului
oomunei Balmajudelul Neam{
-Condurat Sorin-membru - referent- din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Bahnajudelul NeamJ
-Palade Gheorghe-Membru-consiler juridic-Institu!ia Prefectuluij udelul Neaml
Lucririle de secretariat ale comisie de solulionare a contestaliilor vor fi asigurate de d-na
d-na Ouatu Eugenia-referent superior din comparlimentului impozite qi taxe locale din
cadrul Primdriei comunei Bahaajudelul Neam!

Art.3.Seleclia dosarelor se va lace in data de 2 aprilie 2015 la sediul Primdriei
comunei Bahnajudelul Neam1.

Art.4.Proba sc sA are loc in data de 7 aprilie 2015,ora 10.00 la sediul Primdriei
comunei BahnajudeJul Neam! qi in data de 9 aprilie 2015,ora 12.00 va avea loc
interviul.

Afi.5.Comisiile iqi vor ?ncheia activitatea dupi terminarea examindrii 9i
rezolvarca contesta!iilor.

Art.6.Secretarul comurei va comunica prezenta dispozilie autoritililor $i
persoanelor interesate

Avizat pentru lcgalitate,
sECRnr4\,
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