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D I S P O Z I T I E  

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 

 
          Primarul comunei Adunaţi, judeţul Prahova; 
         Având în vedere : 
          - referatul secretarului comunei Adunaţi, d-na Termentu Petruţa înregistrat sub nr.515 /07.02.2020 
prin care se propune constituirea comisiei de concurs si comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 
concursul de recrutare pentru ocuparea  funcției publice vacante din categoria funcționarilor publici de 
execuție inspector, clasa I, gradul profesional principal ; 
         - avizul favorabil nr.1818/2020 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici înregistrat la sediul 
Primăriei comunei Adunați sub nr.515/07.02.2020 privind publicarea anunțului privind concursul de 
recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei  Adunați, județul Prahova pentru data de 17 martie 2020 proba scrisă. 
       În baza  prevederilor : 
       - art.618 alin.5 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările 
ulterioare;   
       - art.25 alin.1-3, art.26 alin.2, art.29 și art.42 alin.1 și alin.2 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 și alin. 5 lit.e, 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 constituie Comisia de concurs pentru concursul organizat pentru ocuparea funcției publice 
de execuție vacante de inspector clasa I , grad profesional principal , în următoarea componenţă: 
     Preşedintele comisiei -  reprezentant desemnat de Instituția Prefectului - Județul Prahova;   
     Membrii -  Paraschiv Ileana Cristina, inspector - Compartiment Taxe, Impozite, Financiar,Contabil; 

     - Termentu Petruța – secretar general al comunei Adunați, județul Prahova; 
    (2) - Domnul Pinţă Constantin Adrian  având funcţia publică de  consilier se numeşte secretar al comisiei 
de concurs prevăzută la alin. (1). 
     Art. 2. (1) - Se constituie comisia de soluţionare a contestațiilor, în următoarea componenţă: 
     Preşedintele comisiei -  reprezentant desemnat de Instituția Prefectului - Județul Prahova;   
     Membrii - Pascu Laurențiu – secretar general al comunei Talea județul Prahova; 

        -  Bițoiu Mariana - inspector – Primăria Talea; 
     (2) - Doamna Milu Nicoleta având funcţia publică de consilier se numeşte secretar al comisiei de 
concurs prevăzută la alin. (1). 
     Art.3.- Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa 
I, grad profesional principal va fi organizat după cum urmează : 

-  în data de 6 martie - selecția dosarelor; 
-  în data de 16 martie 2020- proba suplimentară; 
-  în data de 17 martie  - proba scrisă; 
-  în data de 19 martie 2020 – interviul; 

 
 
 



      Art. 4 - Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs si ale comisiei de soluționare a contestațiilor, 
membrii si secretarii acestora au dreptul la o indemnizație reprezentând 10% din salariul de baza minim 
brut pe tara garantat in plată. 
       Art. 5 - Prezenta dispoziţie va fi difuzată conform prevederilor legale în vigoare . 
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