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privind constituirea comisiei de concurs/examen precum qi a comisiei de solulionare a

contestatiilor in vederea organizarii organizarii concursului/examenului de recrutare pentru

ocupareapostutuivacant-referatdespecialitate,clasall.functiepublicadeexecutiedin
cadrul aparatului propriu de specialitate a primarului Comunei Iordacheanu

Primarul Comunei Iordacheanu, judetul Prahova;

Vazand adresa Agenliei Nalionale a Funclionarilor Publici t. 407912017 prin care sunt

nominalizati reprezentantii acesteia pentru concursul organizat in data de 06.02.2017l.

Avand in vedere ref'eratul nr. 523126.01.2017 a d-lui Dorobantu Eduard, consilier cu atributii

de resurse umane, prin care se aduce la cunostinta necesitatea constituirii comisiei de examinare a

concursului de recrutare pentru ocuparea postului vacant organizat de Comuna lordacheanu in data de

06.02.2017:

In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funclionarilor publici.

republicatd. cu modificarile qi completdrile ulterioare;

In conlormitate cu prevederile afi. 25 - 26 alin. (2) si art. 40 42 din H.G. nr. 61 1/2008 privind

aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funclionarilor publici. cu moditlcdrile si

completdrile ulterioare;

In temeiul art. 68, alin. (l) si art. 115. alin. (l). lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind

administrajia publica locala. republicata cu moditicdrile si completdrile ulterioare.

Primarul comunei Iordacheanu. judetuI Prahova emite urmdtoarea dispozilie:

DISPUN:

DISPOZITIE NR. J9

Art. l. Se constituie comisiile pentru concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant -

ref'erent de specialitate, clasa II, in urmatoarea componenlA:

Comisia de concurs:
Preqedinte: Georgescu Elena Ozanu. consilier. Institutia Pref'ectului - judetuI Prahova

(reprezentant desemnat de Agenjia Nalionald a Funclionarilor Publici)
Membrii:
- Dinu Adriana consilier. clasa I. gracl protcsional superior:
- Catrinescu Alexandru politist local. clasa [. grad prol'esonal superior.

Comisia de solutionare a contestatiilor:
Preqedinte: Pavel lonut Daniel, consilier. Institutia Pref'ectului - judetul Prahova (reprezentant

desemnat de Agenlia Nalionald a Funclionarilor Publici)
Membrii:
- Mihalache Elena consilier. clasa l. grad protbsional superior:
- Florea Elena inspector. clasa I. grad protc'sonal superior.



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

grad profesional suPerior.

Art.2. Membrii comisiei de concurs 9i ai comisiei pentru solulionarea contestaJiilor care se

afli in incompatibilitate sau conflict de interese, potrivit prevederilor legale in vigoare, au obligalia de

a informa in scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat 9i sI se ablina de la participarea sau

luarea vreunei decizii cu privire la examen.

Art. 3. (1) Comisia de concurs are urmatoarele atribulii principale:

a) selecteazl dosarele de concurs ale candidalilor;

b) stabileste subiectele pentru proba scrisS;

c) stabileste planuI interviului Si realizeazd interviul;

d) noteazd pentru fiecare candidat proba scrisi 9i interviul;

e)transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate curdidalilor.
(2) Comisia pentru solulionarea contestaliilor are urmatoarele atribulii principale:

a) solutioneazd contestaliile depuse de candidali cu privire la seleclia dosarelor gi cu privire la

notarea probei scrise 9i a interviului;
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaliilor pentru a fi comunicate candidalilor.
(3) Secretarul comisiei de concurs fi pentru solulionarea contestaliilor are urmitoarele atribulii

principale:

a) primeste dosarele de concurs ale candidalilor:
b) convoac5 membrii comisiei de concurs. respectiv membrii comisiei de solu{ionare a

contestaliilor;

c) intocmesc, redacteazd gi semneazd aldturi de comisiile de examen, respectiv comisiile de
solulionare a contestaliilor. intreaga documentalie privind activitatea specificI a acestora:

d) asiguri transmiterea rezultatelor examenului, respectiv rezultatelor contestafiei candida]ilor;
e) indeplinesc orice alte sarcini specitice. necesare pentru buna deslEgurare a examenului.
Art. {. 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. >tabilir conlorm legii.

Art. 5. Prezenta dispozilie se comunici membrilor comisiilor. Compartimentului resurse
umane si Institutiei Pref-ectului Judetului prahor,.a.
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