
 

   
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 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), art. 31 alin. (4) coroborat cu art. 47, precum și art. 42 alin. (1) și alin. (3) 
din H.G. nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată și completată; 

- Referatul de specialitate nr. 9018 din 04.12.2019 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 13 martie 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. 

(2) Comisia de concurs are următoare componență: 
Preşedinte: - reprezentantul desemnat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici,  
Membri:     - reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ- (specialist urbanism) 

 - Jolteag Gicuța – Secretar general al comunei Bicazu Ardelean  
(3) Comisia de contestații are următoare componență: 
Preşedinte: - reprezentantul desemnat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, 
Membri:     - reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ- (specialist urbanism) 

- Bîrsan Adriana - consilier superior, compartiment agricol, fond funciar, din  
aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean 
 

Art. 2 – Se desemnează ca secretar al comisiei de concurs, d-na Vârlan Anişoara – 
consilier superior în cadrul compartimentului resurse umane, arhivă și corespondență. 



Art. 3 – (1) Pentru proba suplimentară operare PC nivel mediu - microsoft office 
word, internet explorer, experții sunt specialiști în domeniu, reprezentanți ai Instituției 
Prefectului Județului Neamț. 

(2)  Expertul nu este membru al comisiei de concurs sau, după caz, al comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor. 

Art. 4 - (1) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de concurs, precum şi 
pentru cea desfăşurată în cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii şi secretarii 
acestora au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată, care se plăteşte de către Primăria Comunei Bicazu Ardelean în calitate 
de instituţie publică în al cărei stat de funcţii este prevăzută funcţia publică pentru care se 
organizează concursul. 

(2) De indemnizaţia prevăzută la alin. (1) beneficiază şi funcţionarii publici desemnaţi 
în calitate de experţi în domeniul în care se testează competenţele specifice ale candidatului 
prin proba suplimentară prevăzută la art. 3. 
 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. 68 din 12.02.2020 
 

                         Avizat pentru legalitate 
                       Secretar General, Jolteag Gicuța 
 
 

 


