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D I S P O Z I T I E  

privind înlocuirea unui membru al comisiei de concurs constituită  pentru concursul de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de execuție  vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional principal 

 
 
       Primarul comunei Adunaţi, judeţul Prahova; 
       Având în vedere : 
       - referatul secretarului general al comunei Adunaţi, d-na Termentu Petruţa, înregistrat sub nr.883 
/04.03.2020 prin care se propune înlocuirea unui membru al comisiei de concurs constituită  pentru 
concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție  de inspector, clasa I, gradul 
profesional principal; 
       -  adresa Instituției Prefectului – Județul Prahova nr.2332 din 07.02.2020 privind desemnarea pentru 
comisia de concurs a d-nei Nedelcu Corina, consilier juridic superior în cadru Serviciului aplicarea actelor 
reparatorii, controlul legalității actelor, contencios administrativ, apostilare și relații publice; 
       -  adresa Primăriei comunei Provița de Sus nr.1560 din 04.03.2020 privind desemnarea pentru comisia 
de concurs a d-nei Duță Georgeta - Carmen, inspector, grad profesional principal - Compartiment Taxe, 
Impozite, Financiar, Contabil; 
       În baza  prevederilor art.34 alin.3 din HGR. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;    
         În temeiul art.155 alin.1 lit.d, art.196 alin.(1) lit.b, art.197 alin.1 și art.199 alin 1 - 2  din OUG nr.57/2019 
privind  Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;  

 
PRIMARUL COMUNEI ADUNATI, emite următoarea dispoziție   : 

 
      Art.1.(1) - Se înlocuiește d-na Paraschiv Ileana - Cristina membru al Comisiei de concurs pentru 
concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector clasa I, grad 
profesional principal, comisie de concurs constituită prin Dispoziția primarului comunei Adunați nr.36 din 
07.02.2020. 
              (2) -  Comisia de concurs  pentru concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție 
vacantă de inspector clasa I, grad profesional principal, va avea următoarea componenţă: 
              Preşedintele comisiei : -  Nedelcu Corina, consilier juridic superior în cadrul Serviciului aplicarea 
actelor reparatorii, controlul legalității actelor, contencios administrativ, apostilare și relații publice  - 
Instituția  Prefectului - Județul Prahova;   
              Membrii : - Duță Georgeta - Carmen, inspector, grad profesional superior - Compartiment Taxe, 
Impozite, Financiar, Contabil – Primăria Provița de sus, județul Prahova; 

                 - Termentu Petruța – secretar general al comunei Adunați, județul Prahova; 
      Art.2.- Prevederile dispoziției primarului comunei Adunați nr.36 din 07.02.2020 privind constituirea 
comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal,  respectiv 
prevederile art.1 (1) se modifică începând cu data prezentei dispoziții. 
      Art. 3. - Prezenta dispoziţie va fi difuzată conform prevederilor legale în vigoare. 
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        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE , 

   OCTAVIAN  NEGOTEI    SECRETAR GENERAL,  
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  JUDETUL PRAHOVA 
  COMUNA  ADUNAȚI 
  SECRETAR 
  NR.883  din 04.03.2020 
 
                               

                                            
                                          R E F E R  A T 
 
        Subsemnata Termentu Petruța secretar general al comunei Adunați având în vedere prevederile  

art.34 alin.3 din HGR. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei 

funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare se impune modificarea Dispoziției primarului 

comunei Adunați nr.36 din 07.02.2020 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a 

contestațiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de 

inspector, clasa I, gradul profesional principal din actului de constituire a comisiei de concurs în sensul  

înlocuirii d-nei Paraschiv Ileana – Cristina, inspector grad profesional superior in cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Adunați, Compartiment Taxe, Impozite, Financiar, Contabil membru în 

comisia de concurs deoarece se afla în caz de conflict de interese cu unul dintre candidații care au depus 

dosare  pentru ocuparea funcției publice de execuție  de inspector, clasa I, gradul profesional principal.  

       Vă rog ca în conformitate cu prevederile legale cuprinse în art.155 alin.1 lit.d și  art.196 alin.(1) lit.b din 

OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare să emiteți dispoziția 

de înlocuirea a unui membru al comisiei de concurs constituită pentru concursul de recrutare pentru 

ocuparea funcției publice de execuție vacantă   de inspector, clasa I, gradul profesional principal. 

 

                                  Secretarul general al comunei Adunați, 

                                                               Termentu  Petruța 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


