ROMAIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUEI FRECAŢEI
PRIMAR

DISPOZIŢIA R. 10
privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor
pentru concursul de promovare in grad profesional

Ec. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea.
Având în vedere:
- adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 48911/2014, inregistrata la Primaria
comunei Frecatei sub nr. 441/2014 privind nominalizarea reprezentantilor ANFP pentru
examenul/concursul de promovare in grad profesional organizat in data de 03 februarie 2014(proba
scrisa), precum si adresa de revenire a ANFP Bucuresti nr. 2814/2014, inregistrata la Primaria
Frecatei sub nr. 486/2014;
- adresa Primariei comunei Nalbant nr. 313/2014, inregistrata la Primaria comunei Frecatei
sub nr. 462/2014 prin care se nominalizeaza doi membrii in cadrul comisiei de solutionare a
contestatiilor.
Tinand cont de prevederile:
- art. 65 alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
cu modificări şi completări;
- Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;
Legii nr. 284/2010-Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, cu modificări;
În temeiul art. 63 alin. (5) lit. „e” şi art. 68 alin. (1) şi art. 115, lit. „a” din Legea 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

DISPU:
Art. 1 Se constituie comisiile pentru concursul de promovare în grad profesional superior celui
deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul instituţiei, în următoarea componenţă:
Comisia de examen:
Preşedinte: Angelica Gabriela PLAXIECU, consilier, Institutia Prefectului -judetul
Tulcea (reprezentant desemnat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici)
Membrii:
Catalin CHISLITCHI - secretar U.A.T., Primaria Comunei Frecatei
Ana LUGU – inspector, Primaria comunei Frecatei.
Secretar comisie:
Ioana VATAFU - referent, Primaria comunei Frecatei
Comisia de soluţionare a contestaţiilor:

Preşedinte: Tiberiu Eugen MARCU, consilier, Institutia Prefectului - judetul Tulcea
(reprezentant desemnat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici).
Membrii:
Florentin BIBICA - secretar U.A.T., Primaria comunei Nalbant
icoleta CARAMAGIU - consilier, Primaria comunei Nalbant
Secretar comisie:
Ioana VATAFU - referent, Primaria comunei Frecatei
Art. 2 Membrii comisiei de concurs şi ai comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor care se află în
incompatibilitate sau conflict de interese, potrivit prevederilor legale în vigoare, au obligaţia de a
informa în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat şi să se abţină de la participarea sau
luarea vreunei decizii cu privire la examen.
Art. 3 (1) Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:
a) selectează dosarele de concurs ale candidaţilor;
b) stabileste subiectele pentru proba scrisă;
c) stabileste planul interviului şi realizează interviul;
d) notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi interviul;
e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor.
(2) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire la
notarea probei scrise şi a interviului;
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate
candidaţilor.
(3) Secretarul comisiei de concurs şi pentru soluţionarea contestaţiilor are următoarele
atribuţii principale:
a) primeste dosarele de concurs ale candidaţilor;
b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a
contestaţiilor;
c) întocmesc, redactează şi semnează alături de comisiile de examen, respectiv comisiile de
soluţionare a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acestora;
d) asigură transmiterea rezultatelor examenului, respectiv rezultatelor contestaţiei
candidaţilor;
e) îndeplinesc orice alte sarcini specifice, necesare pentru buna desfăşurare a examenului.
Art. 4 Pentru participarea la lucrarile comisiei de concurs, precum si la cele ale comisiei de
solutionare a contestatiilor, membrii acestora au dreptul la o indemnizatie reprezentand 1% din
salariul de baza, stabilit conform legii.
Art. 5 Prezenta dispoziţie se comunică membrilor comisiilor, Agentiei Nationala a Functionarilor
Publici , Compartimentului resurse umane si Institutiei Prefectului Judetului Tulcea.
Emisa astazi: 24.01.2014

PRIMAR,
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