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Nr.86/ 25.02.2020 

 

P R O I E C T      de   D I S P O Z I Ţ I E 

pentru  constituirea  comisiei pentru  examenul de promovare în grad profesional a unor funcţionari publici 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova 

 

           Având în vedere prevederile:  

-Art.617 alin.2 , art.618 alin.22 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi 

completările ulterioare , 

-Art.126 alin.1 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Adresa nr.9290/2020 a Primăriei comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, prin care se solicită Instituţiei 

Prefectului-Judeţul Prahova, desemnarea a câte unui membru în comisia de concurs şi în comisia de 

soluţionare a contestaţiilor ; 

Adresa nr.9417/ 25.02.2020 a Primăriei comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, prin care se solicită Primăriei 

comunei Brazi, judeţul Prahova, desemnarea unui membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor ; 

             Văzând Referatul nr. 9428 /25.02.2020 al Compartimentului Resurse umane al Primăriei 

Bărcăneşti privind constituirea comisiei pentru examenul de promovare în grad profesional a unor 

funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova,  

          În temeiul art. 155 şi art. 196, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

     Primarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, emite prezenta  DISPOZIȚIE. 

 

                Art.1. (1)Se constituie  comisia  pentru examenul de promovare în grad profesional a unor 

funcţionari publici din cadrul Compartimentului S.PA.S. , Compartimentului S.P.C.L.E.P, Compartimentului 

Fond funciar, cadastru şi agricultură ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bărcăneşti, 

organizat  de Primăria comunei Bărcăneşti, judeţul  Prahova în următoarea componenţă : 

1.Preşedinte: reprezentant Instituţia Prefectului- judeţul Prahova; 

2.Secretar: Oprea Mariana , inspector grad profesional superior ,Compartiment Resurse umane,Primăria 

Comunei Bărcăneşti  

3.Membri:  Savu Nicoleta, secretar general al Comunei Bărcăneşti,judeţul Prahova ; 

                   Radu Simona, inspector grad profesional superior,Compartiment Fond funciar, cadastru şi 

agricultură ,Primăria Comunei Bărcăneşti ; 

                 (2)Se constituie  comisia  pentru examenul de promovare în grad profesional a unor funcţionari 

publici din cadrul Serviciului Financiar-contabil al aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Bărcăneşti, organizat  de Primăria comunei Bărcăneşti, judeţul  Prahova în următoarea componenţă : 

1.Preşedinte: reprezentant Instituţia Prefectului- judeţul Prahova; 

2.Secretar:   Oprea Mariana , inspector grad profesional superior ,Compartiment Resurse umane,Primăria 

Comunei Bărcăneşti  

3.Membri:  Savu Nicoleta, secretar general al Comunei Bărcăneşti,judeţul Prahova ; 

           Gheorghe Steluţa-Monica, șef serviciu, Serviciul Financiar-contabil, Primăria Comunei 

Bărcăneşti . 
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                 Art.2.(1) Se constituie  comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru examenul de promovare în 

grad profesional a unor funcţionari publici din cadrul Compartimentului S.PA.S. , Compartimentului 

S.P.C.L.E.P, Compartimentului Fond funciar, cadastru şi agricultură ale aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Bărcăneşti, organizat  de Primăria comunei Bărcăneşti, judeţul  Prahova în următoarea 

componenţă : 

1.Preşedinte: reprezentant , Instituţia Prefectului- judeţul Prahova; 

2.Secretar : Truşcă Alina , inspector clasa I grad profesional asistent, Compartiment Relaţii cu publicul, 

registratură, arhivă,Monitorizarea procedurilor administrative de organizare şi publicare a M.O.L , Primăria 

Comunei Bărcăneşti ; 

3.Membri : Dumitru Carmen-Mihaela, inspector grad profesional superior, S.P.A.S. , Primăria Comunei 

Bărcăneşti ; 

                     Reprezentant Primăria Brazi , judeţul Prahova. 

               (2)Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru examenul de promovare în grad 

profesional a unor funcţionari publici din cadrul Serviciului Financiar-contabil al aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Bărcăneşti, organizat  de Primăria comunei Bărcăneşti, judeţul  Prahova în următoarea 

componenţă : 

1.Preşedinte: reprezentant Instituţia Prefectului- judeţul Prahova; 

2.Secretar:  Truşcă Alina , inspector clasa I grad profesional asistent, Compartiment Relaţii cu publicul, 

registratură, arhivă,Monitorizarea procedurilor administrative de organizare şi publicare a M.O.L, Primăria 

Comunei Bărcăneşti ;  

3.Membri:  Nedelcu Georgeta – inspector grad profesional superior, Serviciul Financiar-contabil, Primăria 

Comunei Bărcăneşti; 

                     Stoica Elena, inspector grad profesional principal, Serviciul Financiar-contabil, Primăria 

Comunei Bărcăneşti . 

                Art.3.Constituirea comisiilor se face pentru  examenul de promovare în grad profesional  organizat 

la data de 26.03.2020, ora 10,00-proba scrisă şi interviul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 

susţinerii probei scrise la sediul Primăriei Comunei  Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

          Art.4. Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum şi la cele ale comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor, membrii şi secretarii acestora au dreptul la o indemnizaţie reprezentand 10% din 

salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată . 

              Art.5. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la  îndeplinire de compartimentele cu atribuţii 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului  şi vor fi transmise persoanelor şi instituţiilor interesate 

prin grija  secretarului general al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

 

 

 

P R I M A R, 

                                                                         Valeriu Lupu  

                                                                                                                        Avizat legalitate :                      

                                                                                                           Secretar general al comunei,              

                                                                                                                   Nicoleta Savu 

 

 

                    
                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 


