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JUDEŢUL PRAHOVA 

VICEPRIMARUL  

COMUNEI 

GURA VITIOAREI 
 

                                                               

  

                                      DISPOZIŢIE  

           privind constituirea comisiei de concurs , precum şi a comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie  

        vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  

                                    Gura Vitioarei 

 

 

          Având în vedere prevederile art.16-art.19, art.22, art.25 alin.1-alin.3, art.26 

alin.2, art.31şi art.40 – art.41 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si 

completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art.55, art.56 lit.d, art.57  

alin.1- alin.5 şi art.58 alin.1 lit.c din legea nr.188/1999 privind Statutul 

functionarilor publici, rep.(2), cu modificarile si completarile ulterioare, 

         Ţinând cont de adresa nr.12993/2019 emisă de Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici Bucureşti prin care nominalizează reprezentanţii instituţiei 

în comisia de concurs si de soluţionare a contestaţiilor , 

         În temeiul dispozitiilor art.68 alin.1, art.72 alin.1 si art.115 alin.1 lit.a, alin.2 

şi alin.5-alin.7 din legea nr.215/2001 , legea administraţiei publice locale , 

republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare , 

         Viceprimarul cu atribuţii de primar al comunei Gura Vitioarei , judetul 

Prahova , 

                                               

                                        DISPUNE : 

 

Art. 1-Constituirea comisiei de examinare a functionarilor publici înscrisi la 

examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector clasa l 

grad profesional principal, compartiment urbanism, amenajare teritoriu şi 

disciplină în construcţii , formată din membrii: 

Lambă Daniela Ionica - preşedinte comisie , consilier , instituţia prefectului 

Vasile Lavinia-Florina – membru ,inspector achiziţii publice 

Iordache Liliana -Narcisa – membru, consilier contabil. 



Art. 2-  Constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor care se vor formula ca 

urmare a desfăşurării concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice 

vacante de inspector clasa l grad profesional principal, compartiment urbanism, 

amenajare teritoriu şi disciplină în construcţii, formată din membrii: 

Ariciu Ana – preşedinte comisie ,consilier juridic , instituţia prefectului 

Coşerea Diana-Raluca –membru, inspector contabil 

Dumitrescu Elena-Corina – membru , inspector contabil 

Art. 3- Secretariatul comisiilor constituite prin prezenta dispoziţie va fi asigurat de 

secretar Muşat Andreia –Luiza , inspector resurse umane. 

Art. 4- Actul administrativ emis se comunica persoanelor interesate si instituţiilor 

abilitate prin grija secretarului unitaţii administrativ-teritoriale. 

 

 

 

     Viceprimar 

cu atribuţii de primar                                                AVIZAT  

STĂNESCU GHEORGHE                                SECRETAR U.A.T. 

                                                            JR.CONSTANTIN NICOLETA -CORINA  
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