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DISPOZITIE NR. 24110.01.2017

Privind constituirea Comisiei de concurs si comisiei de solugionare a contestatiilor pentru
promovarea in grad profesional superior a doua functii publice din cadrul aparatului propriu de

specialitate a primarului Comunei Iordacheanu

Primarul Comunei Iordacheanu, judeful Prahova;

Vazand adresa Agentiei Na{ionale a Functionarilor Publici nr. 6836012017 prin care sunt

nominalizati reprezentantii acesteia pentru concursul organizat in data de 06.02.2017;

Avand in vedere referatul nr. 118/09.01.2017 a dJui Dorobantu Eduard, consilier cu atributii
de resurse umane, prin care se aduce la cunostinta necesitatea constifuirii comisiei de examinare a

concursului de promovare in grad profesional organizat de Comuna Iordacheanu in data de

06.02.2017;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funclionarilor publici,
republicatl, cu modificlrile gi completdrile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 25 si art. 26 alin. (2) din H.G. nr. 611i2008 privind
aprobarea norrnelor privind organizarea si dezvoltarea carierei func{ionarilor publici, cu modificdrile si

completdrile ulterioare;

In temeiul art. 68, alin. (l) si art. 115, alin. (l), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind
administralia publica locala. republicata cu modificlrile si completdrile ulterioare,

Primarul comunei lordacheanu, judeJul Prahova emite urmEtoarea dispozilie:

DISPUN:

Art. l. Se constituie comisiile pentru concursul de promovare in grad prot-esional superior

celui delinut pentru doi funclionari publici din cadrul instituliei, in urmitoarea componen a:

Comisia de concurs:
Pregedinte: Georgescu Elena Ozanu, consilier, Institutia Prefectului - judetul Prahova

(reprezentant desemnat de Agenlia NalionalS a Funclionarilor Publici)
Membrii:
- Dinu Adriana - consilier, clasa I, grad prof'esional superior;

- Catrinescu Alexandru - politist local, clasa I. grad profesonal superior.

Comisia de solutionare a contestatiilor:
Pregedinte: Lamba Daniela [onica, consilier. Institutia Prefectului - judetul Prahova

(reprezentant desemnat de AgenJia Na{ionali a Funcjionarilor Publici)
Membrii:
- Mihalache Elena - consilier, clasa I, grad profesional superior:

- Florea Elena inspector, clasa I. grad prot'esonal superior.

Secretarul desemnat pentru ambele comisii este domnul Dorobantu Eduard consilier. clasa I.



grad profesional superior.

Art.2. Membrii comisiei de concurs gi ai comisiei pentru solulionarea contestaliilor care se

afld in incompatibilitate sau con{lict de interese, potrivit prevederilor legale in vigoare, au obliga}ia de

a informa in scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat gi sA se ablin5 de la participarea sau

luarea vreunei decizii cu privire la examen.

Art, 3. (f) Comisia de concurs are urmatoarele atribulii principale:

a) selecteazd dosarele de concurs ale candidatilor;
b) stabileste subiectele pentru proba scrisi;
c) stabileste planul interviului qi realizeazi interviul;
d) noteazd pentru fiecare candidat proba scrisd $i interviul;
e)transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidalilor.
(2) Comisia pentru solulionarea contestaliilor are urmAtoarele atribulii principale:

a) solulioneazi contestaliile depuse de candidali cu privire la selectia dosarelor gi cu privire la

notarea probei scrise qi a interviului;
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaliilor pentru a fi comunicate candidalilor.
(3) Secretarul comisiei de concurs ;i pentru solulionarea contestaliilor are urmitoarele atribulii

principale:

a) primeste dosarele de concurs ale candidalilor;
b) convoacd membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluJionare a

contestaliilor;

c) intocmesc, redacteazd gi semneazd alatud de comisiile de examen, respectiv comisiile de

solulionare a contestaliilor, intreaga documentalie privind activitatea specificl a acestora;

d) asigurd transmiterea rezultatelor examenului, respectiv rezultatelor contestaliei candidalilor;

e) indeplinesc orice alte sarcini specifice, necesare pentru buna deslEqurare 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 l% din salariul

de baza. stabilit conlorm legii.

Art. 5. Prezenta dispozitie se comunicS. membrilor comisiilor. Compartimentului resurse

umane si lnstitutiei Prefectului Judetului Prahova.

Primar,
Safta Constan

Avizat pentru legalitate,
Secretar,

Stancu Ionela
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