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D I S P O Z I T I E  

privind înlocuirea unui membru al comisiei de concurs și al comisiei de soluționare a  contestațiilor, comisii  
constituite pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, 

gradul profesional debutant 
 

         Primarul comunei Adunaţi, judeţul Prahova; 
         Având în vedere : 
          -  referatul secretarului general al comunei Adunaţi, d-na Termentu Petruţa, înregistrat  sub nr.931 /08.02.2021 
prin care se propune înlocuirea unui membru al comisiei de concurs și de solutionare a contestațiilor, comisii  
constituite pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, gradul 
profesional debutant; 
           -  adresa Instituției Prefectului – Județul Prahova nr.1350 din 27.01.2021 privind desemnarea pentru comisia 
de concurs a d-nei Ariciu Ana, consilier juridic superior în cadrul Serviciului aplicarea actelor reparatorii, controlul 
legalității actelor, contencios administrativ, apostilare și relații publice; 
         -  adresa Primăriei comunei Talea  nr.142 din 8.02.2021 privind desemnarea d-lui  Pascu Laurențiu- Ștefan, 
Secretar general al comunei Talea ca membru în comisia de concurs  și  a  d-nei Bitoiu Mariana, inspector  grad 
profesional principal în comisia de soluționare a contestațiilor; 
          În baza prevederilor art.29 alin.1 lit.a  și 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 O.U.G nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
  

COMUNEI ADUNATI, emite următoarea dispoziţie   : 

Art.1.(1) - Se înlocuiește d-nul Pință Constantin Adrian  membru al Comisiei de concurs pentru concursul 
organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector clasa I, grad profesional debutant, 
comisie de concurs constituită prin Dispoziția primarului comunei Adunați nr. 4 din 19.01.2021. 
                         (2) - Comisia de concurs pentru concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție 
vacantă de inspector clasa I, grad profesional debutant , va avea următoarea componenţă:  

 Preşedintele comisiei : Ariciu Ana, consilier juridic, superior în cadrul Serviciului aplicarea actelor reparatorii,  
controlul legalității actelor,  contencios administrativ, apostilare și relații publice - Instituția Prefectului - Județul 
Prahova;  

Membrii : -     Termentu Petruța , secretar general al comunei Adunați, județul Prahova;  
- Pascu Laurențiu- Ștefan, secretar general al comunei Adunați, județul Prahova; 

              Art.2.(1) - Se înlocuiește d-nul Pascu Laurențiu- Ștefan  membru al Comisiei de soluționare al contestațiilor 
pentru concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector clasa I, grad 
profesional debutant, comisie de concurs constituită prin Dispoziția primarului comunei Adunați nr.4 din 19.01.2021. 

         (2) - Comisia de de soluţionare a contestațiilor pentru concursul organizat pentru ocuparea funcției 
publice de execuție vacantă de inspector clasa I, grad profesional debutant , va avea următoarea componenţă:  

 
 
 
 



 
 
 
Preşedintele comisiei : - Grechi Mihaela, consilier juridic superior în cadrul Serviciului aplicarea actelor 

reparatorii, controlul legalității actelor, contencios administrativ, apostilare și relații publice - Instituția Prefectului - 
Județul Prahova;  

Membrii : - Goagă Gabriel , secretar general al comunei Provita de sus  județul Prahova;  
                   - Bițoiu Mariana - inspector – Primăria Talea;  

              Art.2.- Prevederile dispoziției primarului comunei Adunați nr.4 din 19.01.2021 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 debutant , respectiv prevederile art.1 (1)  și art.2 (1) se modifică 
începând cu data prezentei dispoziții. 
              Art.3.- Celelalte prevederi  ale dispoziției primarului comunei Adunați nr.4 din 19.02.2020  rămân în vigoare. 
              Art. 4. - Prezenta dispoziţie va fi difuzată conform prevederilor legale în vigoare.  
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