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                                                                     DISPOZITIE  
privind constituirea Comisiilor de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor  pentru 

ocuparea funcţiei publice de execuție vacante  de  consilier, clasa I, grad profesional superior la 

Compartimentul Asistentă Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vâlcelele   

           

PRIMARUL COMUNEI VÂLCELELE, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, 

AVÂND IN VEDERE : 

 

• Referatul nr 531 /15.03.2021   intocmit de către d-na Ivan Vasilica consilier superior  in cadrul compartimentului 

Personal –Stare civilă; 

• Adresa Primariei Vâlcelele  nr.366/17.02.2021 prin care s-a instiintat Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu 

privire la organizarea acestui concurs; 

• Adresa nr 7516/2021 din partea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind publicarea anuntului 

• concursului; 

• Prevederile art. 467 și art. 469 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile art. 25  din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul Art. 196 alin. (1)  lit. “b” si alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Art. 1. Se  constituie comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante  de  consilier, 

clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Asistentă Socială din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Vâlcelele, în următoarea componenţă:  

          Presedinte: Constantin George-Cătălin-consilier superior - Primaria comunei Vâlcelele 

          Membri    :  Antochie Bogdan-Costin - politist local grad superior, Primăria comunei Vâlcelele 

                            :  Oroianu Nicoleta - consilier principal - Primăria comunei Vâlcelele 

     Secretar comisie: Ivan Vasilica - consilier superior -  Primăria comunei Vâlcelele   

 

Art. 2. Se  constituie comisia de solutionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei publice de execuție 

vacante  de  consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Asistentă Socială din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vâlcelele, în următoarea componenţă: 

     Presedinte: Vasile Mari  - inspector superior -    Primaria comunei Dragos Voda; 

     Membri    :  Lastun Anisoara - consilier asistent -  Primăria comunei Dragos Voda;  

                       :  Costachescu Eugenia Georgiana  - consilier asistent -  Primăria comunei Dragos Voda; 

     Secretar comisie: Ivan Vasilica - consilier superior -  Primăria comunei Vâlcelele; 

Art. 3.   Comisia de concurs şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor, constituite conform articolelor 1 si 2 vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

            Secretarul  general al unității administrativ teritoriale Vâlcelele, va comunica prezenta celor interesaţi. 

 

Nr. 24                                                        Primar                                                    Contrasemneaza 

Emisa la Valcelele                               Tatu Ionel                                              p. Secretar general 

Astazi 15.03.2021                                                                                            Antochie Bogdan Costin                                                                                                                                                     



 

 

 

Nr. 531/ 15.03.2021 

 

REFERAT 

privind constituirea Comisiilor de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor  pentru 

ocuparea funcţiei publice de de execuție vacante  de  consilier, clasa I, grad profesional superior la 

Compartimentul Asistentă Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vâlcelele. 

 

 

 

 
          În conformitate cu prevederile art. 618 din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,cu 

modificarile si completarile ulterioare, Primaria comunei Valcelele, judetul Calarasi, organizează concurs în 

data de 27.04.2021 - proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante  de  consilier, clasa 

I, grad profesional superior la Compartimentul Asistentă Socială din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Vâlcelele. 

  În acest sens, Primaria comunei Vâlcelele prin adresa nr. 366 din 17.02.2021 a informat Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la organizarea acestui concurs, în consecinţă,  propun emiterea 

dispoziţiei privind constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru 

ocuparea  funcţiei publice de execuție vacante  de  consilier, clasa I, grad profesional superior la 

Compartimentul Asistentă Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vâlcelele. 

Conform  art. 25  din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia 

de concurs are urmatoarea componenţă: 

A. Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei publice de executie  vacante de consilier, clasa I, grad 

profesional superior la Compartimentul Asistentă Socială din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Vâlcelele. 

     Presedinte: Constantin George-Cătălin-consilier superior - Primaria comunei Vâlcelele 

     Membri    :  Antochie Bogdan-Costin - politist local grad superior, Primăria comunei Vâlcelele 

                     :  Oroianu Nicoleta - consilier principal - Primăria comunei Vâlcelele 

     Secretar comisie: Ivan Vasilica - consilier superior -  Primăria comunei Vâlcelele   
 

        

B. Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante consilier, clasa I, 

grad profesional superior la Compartimentul Asistentă Socială din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Vâlcelele. 

     Presedinte: Vasile Mari  - inspector superior -    Primaria comunei Dragos Voda; 

     Membri    :  Lastun Anisoara - consilier asistent -  Primăria comunei Dragos Voda;  

                        :  Costachescu Eugenia Georgiana  - consilier asistent -  Primăria comunei Dragos Voda; 

     Secretar comisie: Ivan Vasilica                    - consilier superior -  Primăria comunei Vâlcelele 

 
 

Faţa de argumentele de fapt şi de drept expuse, vă rugăm să dispuneţi în consecinţă.               
                                         

 

 

 

Consilier superior 

Ivan Vasilica 

 


