
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMLINA ION CREANGA
PRIMAR

DISPOZITIE

NR.204 DIN 10.08.2018
privind constituirea comisiei de examinare a candidatilor

pentru ocuparea functiilor contractuale vacante din aparatul de specialitate al primarului
comunei concurs organizat in perioada 30.08- 05.09.20fS .

Primarul comunei Ion Creanga , judetul Neamt , Ing. Prichici Petrica ;

Avand in vedere anuntul nr.6734 din 02.08.2018, privind organizareade concurs pentru
oauparea posturilor vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Ion Creanga
organizate in perioada 30.08- 05.09.2018 .

Ludnd act de prevederile art.8-11, 15,17 din H.G nr.286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit
din fonduri publice .

Tindnd seama de prevederile :

- Hotararea de Consiliu Local nr. 53 din 28.06.2018 privind aprobarea organigramei qi statul
de func1ii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ion Creanga .

- Hotarareade Consiliu Local nr. l0din rc.Az.}0l9pentru aprobarea bugetului local al
comunei IonCreangapentru anul20l8 cu modificarile si completarile ulterioare;

- art.lAT afin.(2) dinLegea nr. 188/ 1999 privind Statutul funclionarilor publici ,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare

- Legii nr.27312006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare ;

- H.C.Lnr.69din3l.07.2017 privind aprobarea Planului de ocupareal functiilor publice
pentru anul 2018 .

- Legea - cadru nr. 153 12017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice ;

In temeiul dispozitiilor art. 6l , art. I 15 alin.( 1) lit >a > alin.(2) din Legea nr.215 I 2001 privind
administratia publica locala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN:

Art. 1 . Se constituie comisia de examinare a candidatilor pentru ocuparea functiilor
contractuale vacante din aparatul de specialitate al primarului , concurs organizat in perioada
30.08-05.09.2018, in urmatoarea componenta :

-Ni!5 Mihaela - secretar comuna- presedinte ,

- Boeru Catalina - Iuliana , consilier asistenta sociala , membru,
-Bulgariu Maria - referent - membru,
- Chelaru Elena - Florentina , referent -secretar comisie

Art.2. Comisia prevazuta la art. I va duce la indeplinire atributiile prevazute de H.G . nr.

28612011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a

criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice .

Art. 3. Secretarul comunei Ion Creanga , va inainta prezenta institutiilor si persoanelor
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interesate .
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