
 

   
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  
COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 
 

DISPOZIŢIE 
privind modificarea Dispoziției nr. 239 din 04.12.2019 a Primarului Comunei Bicazu 

Ardelean privind constituirea comisiilor de concurs constituirea comisiilor de concurs și 
de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în vederea 
ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional 

debutant, în cadrul Compartimentului Amenajarea teritoriului şi Urbanism 
 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 
Având în vedere: 
- prevederile art. 467 alin. (7), art. 469 alin. (4) - (10) lit. b) din Ordonanța de Urgență 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 
25, art. 26 alin. (2) din H.G. nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată și completată; 

- Dispoziția nr. 239 din 04.12.2019 a Primarului Comunei Bicazu Ardelean; 
- Adresa nr. 18905 din 17.12.2019 a Instituției Prefectului Județului Neamț privind 

desemnarea membrilor în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor; 
- Adresa nr. 27110 din 18.12.2019 a Consiliului Județean Neamț privind desemnarea 

membrilor în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor; 
- Raportul de specialitate nr. 98 din 10.01.2020 privind organizarea si desfasurarea 

examenului de recrutare privind înlocuirea membrilor din comisiile de concurs și de 
soliționare a contestațiilor cu respectarea prevederilor H.G. nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 
modificată și completată; 

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 aprobă înlocuirea d-nei Bîrsan Adriana (consilier clasa I, grad 

profesional superior) membru în comisia de soluționare a contestațiilor constituită prin 
Dispoziția nr. 239 din 04.12.2019 a Primarului Comunei Bicazu Ardelean, pentru concursul 
de recrutare din data de 13 ianuarie 2020, organizat în vederea ocupării funcţiei publice vacante 
de consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Amenajarea 
teritoriului şi Urbanism din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bicazu Ardelean, cu 
d-na Suciu Valentina (consilier clasa I, grad profesional superior). 

(2) Se aprobă înlocuirea d-nei Jolteag Gicuța (secretar general al comunei Bicazu 

Ardelean) membru în comisia de concurs constituită prin Dispoziția nr. 239 din 04.12.2019 
a Primarului Comunei Bicazu Ardelean, pentru concursul de recrutare din data de 13 
ianuarie 2020, organizat în vederea ocupării funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad 
profesional debutant, în cadrul Compartimentului Amenajarea teritoriului şi Urbanism din 



aparatul de specialitate al primarului Comunei Bicazu Ardelean, cu d-na Bîrsan Adriana 
(consilier clasa I, grad profesional superior). 

(3) Componența comisiei de concurs constituită prin Dispoziția nr. 239 din 
04.12.2019 a Primarului Comunei Bicazu Ardelean se modifică, după cum urmează: 

Preşedinte: - Palade Adriana - reprezentantul Instituției Prefectului Județului Neamț,  
                            consilier superior, Compartiment Informare, Relații Publice, Secretariat,   
                            Arhivă                  

Membri:     - Galbăn Cornel - Viorel - reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ,  
                    Șef  - Serviciul Amenajarea Teritorului, Urbanism și Autorizări în          
                    Construcții 

         - Bîrsan Adriana - consilier superior, Compartiment Agricol, Fond       
Funciar din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean 

  (4) Componența comisiei de contestații constituită prin Dispoziția nr. 239 din 
04.12.2019 a Primarului Comunei Bicazu Ardelean se actualizează, după cum urmează: 

Preşedinte: - Dunca Nicoleta - reprezentantul Instituției Prefectului Județului Neamț,  
                          consilier superior, Compartiment Monitorizarea Serviciilor Publice  
                          Deconcentrate 

Membri:     - Irimia Tania - reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ, consilier,                
                          Serviciul Amenajarea Teritorului, Urbanism și Autorizări în Construcții       

      - Suciu Valentina - consilier superior, SPAS 
 
Art. 2 - Celelalte prevederi ale Dispoziției nr. 239 din 04.12.2019 a Primarului 

Comunei Bicazu Ardelean rămân neschimbate. 
Art. 3 - Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, modificată și completată. 
Art. 4 - Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica 

prezenta  dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

PRIMAR,  
Bîrsan Constantin Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 4 din 10.01.2020 
 

                         Avizat pentru legalitate, 
                       Secretar General, Jolteag Gicuța 
 
 

 


