PRIMARIA COMUNEI BRATOVOESTI
JUDETUL DOLJ

DISPOZIŢIA
privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din
aparatul de specialitate al Primarului comunei Bratovoesti şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor ce
pot apărea în urma susţinerii concursului din data de 06.10.2014.
Primarul Comunei Bratovoesti, judeţul Dolj
Ales in baza Hotararii de validare nr.9754/22.06.2012
Având în vedere:
- referatul nr. 67/08.09.2014
- prevederile art. 25, art. 26 alin. 2) şi art. 29 din HG. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor
privind Organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată
În temeiul art.63 alin. (5) lit. „a” şi art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:
Art.1. Se constituie Comisia de concurs pentru concursul din data de 06 octombrie 2014 - proba
scrisă şi din data de 08 octombrie 2014 – proba interviu, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie
vacante:
- Inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Agricol;
- Referent, clasa III, grad profesional superior, Compartiment Agricol;
- Referent, clasa III, grad profesional superior, Compartiment Financiar-Contabil;
în următoarea componenţă:
Preşedinte: Chiru Eduard
- inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului
Financiar – Contabilitate, Primăria Bratovoesti;;
Membrii: - Nitu Marin- inspector, clasa I, grad profesional superior , in cadrul Compartimentului
Finaciar – contabilitate , primaria Teasc
- Reprezentant ANFP Bucureşti
Secretar: Olteanu Delia, secretar comuna Bratovoesti.
Art.2. Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor ce pot apărea în urma susţinerii
concursului din datele prevăzute la art. 1, în următoarea componenţă:
Preşedinte: - Baltaretu Camelia - secretar comuna Teasc, judetul Dolj
Membru: - Petrescu Cristina - secretar comuna Rojiste, judetul Dolj.
- Reprezentant ANFP Bucureşti
Secretar: Olteanu Delia , secretar comuna Bratovoesti.
Art.3. Comisiile constituite prin art. 1 şi art. 2 vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei dispoziţii.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Dolj;
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