ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 20
privind numirea comisie de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea
funcţiei publice vacante de referent III, asistent

EC. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
Având în vedere:
- adresa nr. 142 din 13 ianuarie 2014 prin care Primaria comunei Frecatei instiinteaza
A.N.F.P. Bucuresti cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru functia publica
vacanta de referent, clasa III, grad profesional asistent, compartimentul urbanism;
- adresa nr. 1634/2014 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici Bucuresti prin care
nominalizeaza reprezentatii acesteia in comisia de concurs si comisia de solutionare a
contestatiilor pentru concursul organizat in data de 26 februarie 2014 - poba scrisa;
Tinand cont de prevederile:
- art. 25, art. 26 alin. (2), art. 28, art. 29 art. 40, art. 42 şi art. 43 alin. (3) din HG nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici;
În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) si art. (1), lit. a din Legea 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 de recrutare organizat în data de 26.02.2014, ora 12.00 - proba scrisă şi 28.02.2014,
ora 12.00 – interviul, în vederea ocupării funcţiei publice vacantă de referent III, asistent,
compartimentul urbanism din cadrul Primăriei comunei Frecatei, judeţul Tulcea în următoarea
componenţă:
Comisia de concurs:
Preşedinte – Felicia Stanciu, consilier, Institutia Prefectului - judetul Tulcea (reprezentant
desemnat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici ca si responsabil procedura)
Membrii – Lungu Ana, inspector, Primaria comunei Frecatei
- Moroianu Nicoleta Daniela, referent, Primaria comunei Frecatei
Secretar – Chisliţchi Catalin, secretar comuna Frecatei, judeţul Tulcea
Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor:
Preşedinte – Tiberiu Eugen MARCU, consilier, Institutia Prefectului - judetul Tulcea
(reprezentant desemnat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici).

Membrii – Tita Mariea, inspector, Primaria comunei Frecatei
- Butan Daniela, inspector, Primaria comunei Frecatei
Secretar – Vatafu Ioana, referent, Primaria comunei Frecatei
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 12.02.2014
PRIMAR,
Ec. Marian NAIMAN

Vizat pentru legalitate
SECRETAR,
Cătălin CHISLITCHI

