
 

   
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru 

concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe perioadă determinate a funcției 

contractuale de execuție vacante de şofer microbuz şcolar, în cadrul Compartimentului 

Deservire şi Pază  

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere: 

- prevederile art. 8 - 11 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice 

- Referatul de specialitate nr. 6256 din 31.07.2020 privind organizarea si desfasurarea 

examenului de recrutare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. d) și ale art. 196 alin. (1) lit. 

b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

DISPUN: 

 

Art.1 - (1) Se constituie comisia de concurs şi comisia pentru soluţionarea contestaţiilor, 

pentru concursul de recrutare din data de 24 august 2020 organizat în vederea ocupării funcţiei 

publice contractuale de execuție vacante de şofer microbuz şcolar, în cadrul Compartimentului 

Deservire şi Pază. 

(2) Comisia de concurs are următoare componență: 

Preşedinte: - Doarvoaş Mariu Gabriel, viceprimar;  

Membri:     - Cioancă Mihai, şofer microbuz scolar; 

 - Tepeş Dan – muncitor;  

(3) Comisia de contestații are următoare componență: 

Preşedinte: - Jolteag Gicuţa, secretar general UAT 

Membri:     - Lăzăruţ Nelu, referent de specialitate 

- Vârlan Aurel, inspector de specialitate 

Art. 2 – Se desemnează ca secretar al comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare 

a contestaţiilor, d-na Vârlan Anişoara – consilier superior în cadrul compartimentului resurse 

umane, arhivă și corespondență. 

 Art. 5 – Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, modificată și completată. 

Art. 6 – Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica 

prezenta  dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

 

Nr. 170 din 31.07.2020 

 

                         Avizat pentru legalitate 

                       Secretar General, Jolteag Gicuța 

 




