â
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA-ARINI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
cu privire la constituirea comisiei de concurs și a comisiei pentru soluționarea
contestațiilor pentru desfășurarea concursului de ocupare a funcției publice de
execuție vacante de inspector, clasa I gradul profesional debutant, la Biroul buget
local, resurse umane, funcții publice, administrare patrimoniu, registru agricol,
cadastru, agricultură din cadrul Aparatului propriu de specialitate al Primarului
Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava

Andrei-Ștefăniță MAZĂRE, primar al comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava,
Luând în considerare referatul secretarului general al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava,
înregistrat sub nr. 3385 din 30.05.2022 și comunicarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
privind publicarea anunțului pentru concursul de ocupare a funcției publice de execuție vacante de
inspector, clasa I gradul profesional debutant, la Biroul buget local, resurse umane, funcții publice,
administrare patrimoniu, registru agricol, cadastru, agricultură din cadrul Aparatului propriu de
specialitate al Primarului Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava, pentru data de 15 iunie 2021 proba
scrisă,
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt
ele definite în Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 25 alin. (1) şi (2), art. 26 alin. (2), art. 31 alin. (2) lit. „d”, art. 40
din Hotărârea Guverului României nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 155 alin. (1) lit. „d”, și alin. (5) lit. „e”, art. 196 alin. (1), lit.b), art.197,
alin.(1) și art.199, alin.(1-2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul Administrativ, cu completările ulterioare.
D I S P U N:
Art. 1 – În vederea desfăşurării concursului din data de 15 iunie 2022, pentru ocuparea funcției
publice de execuție vacante de inspector, clasa I gradul profesional debutant, la Biroul buget local,
resurse umane, funcții publice, administrare patrimoniu, registru agricol, cadastru, agricultură
din cadrul Aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Dorna-Arini, Județul
Suceava, se constituie comisia de concurs, în următoarea componență:

Nr.
crt.

Prenumele şi numele

1.

Carmen IUGA

2.
3.
4.

Marta LUPU
Magdalena AGAPI
Gabriel-Romeo BÎRGĂOANU

Instituţia
publică pe care
o reprezintă în
cadrul comisiei
Primăria
comunei DornaArini

Funcţia publică
deţinută

Instituţia în care
îşi desfăşoară
activitatea

Șef birou

Funcţia în
cadrul comisiei
de concurs
Președinte

Consilier
Consilier
Secretar general

Primăria comunei
Dorna-Arini

Membru
Membru
Secretar

Art. 2 – Comisia de concurs constituită în condiţiile art. 1 al prezentei dispoziţii, îşi desfăşoară
activitatea pe toată perioada desfăşurării concursului specificat la art. (1) din prezenta dispoziţie şi are
următoarele atribuţii principale:
a) selectează dosarele de concurs ale candidaţilor;
b) stabileşte subiectele pentru proba scrisă;
c) stabileşte planul interviului şi realizează interviul;
d) notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi interviul;
e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor.
Art. 3 – În vederea desfăşurării concursului din data de 15 iunie 2022, pentru ocuparea funcției
publice de execuție vacante de inspector, clasa I gradul profesional debutant, la Biroul buget
local, resurse umane, funcții publice, administrare patrimoniu, registru agricol, cadastru,
agricultură din cadrul Aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Dorna-Arini,
Județul Suceava, se constituie comisia de soluționare a contestațiilor, în următoarea componență:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Prenumele și numele

Instituţia
publică pe
care o
reprezintă

Funcţia
publică
deţinută

Maria TOLOȘ
Gabriel-Aurel PITICARIU
Andrei-Ionuț BĂBUȚ
Mariana OPARIUC

Primăria
comunei
Dorna-Arini

Inspector
Inspector
Consilier
Referent

Compartimentul în
care îşi desfăşoară
activitatea

Funcţia în cadrul
comisiei de concurs

Primăria comunei
Dorna-Arini

Președinte
Membru
Membru
Secretar

Art. 4 – Comisia de soluţionare a contestaţiilor depuse la concurs, constituită în condiţiile
art. 3 al prezentei dispoziţii, îşi desfăşoară activitatea pe toată perioada desfăşurării concursului
specificat la art. 3 din prezenta dispoziţie şi are următoarele atribuţii principale:
a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire la notarea
probei scrise, probei practice şi a interviului;
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.
Art.5 - Secretarul general al comunei Dorna-Arini va aduce această dispoziţie la cunoştinţa
celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

PRIMARUL COMUNEI,
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE
Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Gabriel BÎRGĂOANU
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