ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 73
privind numirea comisiei de concurs şi a comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor pentru ocuparea a
funcţiei vacante de paznic din cadrul Primăriei comunei Frecatei, judeţul Tulcea
Ec. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
Avand in vedere:
- referatul responsabilului cu resursele umane din cadrul Primariei Frecatei, inregistrat nr.
3473/28.05.2014, prin care se propune desemnarea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a
contestatiilor pentru ocuparea a funcţiei vacante de paznic din cadrul Primăriei comunei Frecatei;
Ţinând cont de:
- prevederile art. 8 – 10 din HG 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;
- Organigrama şi Statul de funcţii aprobate la nivelul Primăriei comunei Frecatei, prin HCL nr. 72 din
18.07.2013.
În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală republicată, modificată şi completată ulterior,
DISPUN:
Art. 1. Se constituie comisia de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru desfăşurarea concursului
organizat în data de 18.06.2014 - proba scrisă şi 20.06.2014 – interviul, în vederea ocupării funcţiei
contractuale vacante de paznic din cadrul Primăriei comunei Frecatei, judeţul Tulcea în următoarea
componenţă:
Comisia de concurs:
Preşedinte – Butan Daniela, inspector Primaria Frecatei;
Membrii – Mican Daniela, referent Primaria Frecatei;
- Moroianu Nicoleta Daniela, referent Primaria Frecatei;
Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor:
Preşedinte – Mitu Paul, viceprimar comuna Frecatei;
Membrii – Tita Mariea, inspector Primaria Frecatei;
- Miron Vasile, muncitor calificat Primaria Frecatei.
Potrivit art. 8 alin. (6) din HG 286/2011, secretarul comisiei de concurs poate fi si secretar al
comisiei de solutionare a contestatiilor – Chislitchi Catalin, secretar al comunei Frecatei, jud.Tulcea.
Art. 2 Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum şi la cele ale comisiei de soluţionare a
contestaţiilor, membrii precum şi secretarii acestora au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 1% din
salariul de bază, stabilit conform legii.
Art. 3 Prezenta dispoziţie va fi comunicată membrilor comisiilor numite, Prefectului Judeţului Tulcea şi va
fi făcută publică prin afişare la sediul instituţiei.
Emisă astăzi 30.05.2014
PRIMAR,
Ec. Marian NAIMAN

Vizat pentru legalitate
SECRETAR,
Cătălin CHISLIŢCHI

