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R  O  M  A  N  I  A 

JUDETUL  BACAU 

PRIMARUL COMUNEI ONCESTI 

 

D  I  S  P  O  Z  I  T  I  A 

NR. 155 DIN 09.12.2021 

 

privind numirea Comisiei de concurs  și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru  

concursul  de recrutare organizat în data de 31 ianuarie 2022 pentru ocuparea functiei  publice vacante 

de CONSILIER – clasa I, grad profesional DEBUTANT în cadrul Compartimentului  

Agricol, Urbanism, Cadastru şi Fond Funciar din aparatul de specialitate  

al primarului Comunei Oncesti, Județul Bacău 

 

         Primarul Comunei Oncești, Județul Bacău; 

         Având în vedere: 

         - Proiectul de Dispoziție nr. 155/09.12.2021; 

         - Adresa nr. 3704/07.12.2021 privind înștiintarea A.N.F.P. cu privire la organizarea concursului 

pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice vacante din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului; 

         - Referatul secretarului general, înregistrat la nr. 337/09.12.2021, prin care se propune numirea 

Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în 

data de 31.01.2022; 

         - prevederile Dispoziției primarului Comunei nr. 153/06.12.2021 privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de recrutare pentru ocuparea functiei  publice vacante de execuție de CONSILIER - clasa I, 

grad profesional DEBUTANT în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru şi Fond Funciar 

din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncesti, Județul Bacău 

         - prevederile H.C.L. Oncești nr. 50/29.10.2021 privind modificarea și aprobarea Organigramei și          

a Statului de funcții din cadrul  administratiei publice locale a U.A.T. - Comuna Oncesti, Județul Bacău, ca 

urmare a vacantării și a transformării funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent în 

funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Agricol, 

Urbanism, Cadastru și Fond Funciar din aparatul de specialitate al primarului Comunei Onceşti;  

         - prevederile art. 464, 465, alin. (1), ale art. 466, alin. (1) și (2), lit. a), ale art. 467, alin. (1) și (2), ale 

art. 617, alin. (1) și (2), ale art. 618, alin. (1), lit. b), alin. (2), (3), (5), (6), lit. b), alin. (7) – (11) și           

alin. (13) – (20) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

         - prevederile art. 16, 17, 19, ale art. 20, alin. (1), ale art. 21, 22, 25, ale art. 26, alin. (2), ale art. 31, 

alin. (1) și (2), ale art. 33, 34, 35, 39, 40, 41, 41^1, 42, 44, 46 și 48 din H.G. nr. 611/04.06.2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și 

completările ulterioare; 

         In temeiul dispozițiilor art. 155, alin. (1), lit. e), ale  art. 196, alin. (1), lit. b), ale art. 197, alin. (1) și 

(4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare, emite următoarea 

D  I  S  P  O  Z  I  Ț  I  E: 
 

         Art. 1 – (1) Se numește COMISIA DE CONCURS la concursul  de recrutare organizat în data de 

31 ianuarie 2022 pentru ocuparea functiei  publice vacante de CONSILIER - clasa I, grad profesional 

DEBUTANT în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului Comunei Oncesti, Județul Bacău, în urmatoarea componenţă: 

 

         PREŞEDINTE: 

         1. OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA -  secretarul general al Comunei Oncești. 
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         MEMBRI: 

         2. REPREZENTANT al Instituției Prefectului Județului Bacău; 

         3. FUNCȚIONAR PUBLIC cu studii superioare – U.A.T. – Comuna Vultureni, Județul Bacău.         

         (2) Comisia de concurs 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. 2 – (1) Se numește COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR la concursul  de 

recrutare organizat în data de 31 ianuarie 2022 pentru ocuparea functiei  publice vacante de 

CONSILIER – clasa I, grad profesional DEBUTANT în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, 

Cadastru şi Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Oncesti, Județul 

Bacău, în urmatoarea componenţă: 

         PREŞEDINTE: 

         1. REPREZENTANT al Instituției Prefectului Județului Bacău. 

 

         MEMBRI: 

2. FUNCȚIONAR PUBLIC cu studii superioare - U.A.T. – Comuna Filipeni, Județul Bacău;         

3. FUNCȚIONAR PUBLIC cu studii superioare - U.A.T. – Comuna Vultureni, Județul Bacău.        

         (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale: 

         a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor, pe baza 

documentelor depuse de aceştia la dosarul de concurs, precum şi contestaţiile depuse cu privire la rezultatul 

probei scrise şi al interviului; 

         b) transmite secretarului Comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor. 

         Art. 3 – (1) Dra referent BÎLCU ȘTEFANIA-CORINA se numește SECRETARUL Comisiei de 

concurs și al Comisiei de soluționare a contestațiilor, neavând calitatea de membru al acestora. 

         (2) Secretarul Comisiei de concurs şi al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor are următoarele 

atribuţii principale: 

         a) primește dosarele de concurs ale candidaţilor; 

         b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 

         c) întocmește, redactează şi semnează alături de Comisia de concurs, respectiv Comisia de soluţionare 

a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia; 

         d) asigură transmiterea rezultatelor concursului, respectiv rezultatelor contestaţiei candidaţilor; 

         e) îndeplinește orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului. 

         Art. 4 – (1) În îndeplinirea atribuţiilor, membrii Comisiei de concurs, ai Comisiei de soluţionare                

a contestaţiilor, precum şi persoana care asigură secretariatul acestor Comisii au obligaţia de a respecta 

confidenţialitatea datelor cu caracter personal, potrivit legii. 

         (2) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei de concurs, precum şi pentru cea desfăşurată în 

cadrul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii şi secretarul acestora au dreptul la o indemnizaţie 

reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.  

         (3) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se plăteşte de către autoritatea sau instituţia publică în al cărei 

stat de funcţii este prevăzută funcţia publică pentru care se organizează concursul. 

         Art. 5 - Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii și se va comunica 

compartimentului de specialitate, potrivit competențelor legale, persoanelor desemnate în Comisii și 

secretarului acestora, precum și Institutiei Prefectului Județului Bacău în vederea verificării legalității. 

         Art. 6 - Membrii Comisiei de concurs și ai Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și 

secretarul acestora vor aduce la îndeplinire prezenta dispoziție, potrivit atribuțiilor legale. 

 

                      PRIMAR,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,  

                                                                                                         SECRETAR GENERAL, 

       PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                     OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 


