
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA PESTERA

PRIMAR
' D I S P 0 Z I T I E

pentru modificarea art.4 —- Comisiade concurs din Dispoziţia nr.97 /06.06.2022 privind stabilireacondiţiilorde participare, condiţiilor specifice, bibliografiei şi propunerile pentru constituireaComisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizăriiconcursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţiei publice de execuţie vacantă Poliţist local,clasa I, grad prof. Asistent în cadrul Compartimentului Poliţie locală din aparatul de specialitate alPrimarului comunei Peştera, judeţulConstanţa

Primarul comunei Peştera, judeţul Constanţa, VRABIE NICOLETA, în calitate de şef alaparatului de specialitate;
Având în vedere:

- prevederile art. 25 din HG nr.61 l/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şidezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ,coroborat cu art.469 şi art.618 din OUG 131157/20 19 CodulAdministrativ, cu modificările& şi completărileulterioare ;
. - referatul compartimentul Resurse Umane nr.5587 /29.07 .2022prin care înştiinţează că doimembrii din comisia de concurs se află în concediu de odihnă ;

- Dispoziţiile art.243 alin-(l), li ”a” din OUG nr.57/2019 Codul Administrativ, cumodificările şi completărileulterioare ;In temeiul art.196, alin.(l), lit.'b' şi art.197, alin.(l) şi alin.(4) din OUG nr.57/2019privind CodulAdministrativcu modificările şi completărileulterioare ;

Dispun:
Art,}… — ArtA- — Comisia de concurs — din Dispoziţia nr.97 /06.06.2022 se modifică şi secompleteazăastfel:
— propunerile pentrumembrii comsiei de concurs sunt următaorele:- Comisiade concurs!examen:

l. preşedinte: DRAGOMIR ELENA —poliţist local clasa I, gr.profesional superior ;2. membrii : MOCANU LEONARD — viceprimarul comunei ;3. NEDELEA ALIS — consilier clasa I, gr.profesional superior ;4. secretar: CAPRICERUMARIANA MIRELA — referent Compartiment Resurse Umane,Salarizare;' Art.2. Celelalte prevederi ale Dispoziţiei nr.97 /06.06.2022 rămân neschimbate./ Art.3. — Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se in'sarcineazaCompartimentul Resurse Umane, Salarizare.
Art.4 — Secretarul general UAT va transmite prezenta dispoziţie în termenul prevăzut delege Instituţiei Prefectului judeţului Constanţa, Compartimentului Resurse Umane, Salarizare,ANFP Bucureşti.
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