
ROMANIA                                                                                    Nr.  36 din 7 februarie 2022                                                                                                

Judetul  CARAS  SEVERIN                                                             

Comuna  EFTIMIE  MURGU                                                       

- Primar -                                                                                          

 

 

                                             D I S P O Z I T I E 
 

privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru 

organizarea concursului din data de 9  martie 2022– proba scrisa, in vederea ocuparii functiilor 

publice de executie vacante de  consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional debutant si 

functia de consilier, clasa I, grad profesional superior 

 

 

Primarul comunei Eftimie Murgu; 

Având în vedere prevederile: 

- H.C.L. nr. 3/6.02.2022 pentru aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Eftimie Murgu; 

- Adresa nr. 2232/2022 primita de la Agentia Nationala a Functionarilor Publici prin care se 

comunica publicarea anuntului privind concursul de recrutare pentru  cele doua functii publice ; 

-Adresa nr. 335/1.02.2022 primita de la Primaria comunei Bănia si adresa nr. 640/7.02.2022 

primita de la Primaria comunei Bozovici; 

       În temeiul dispozițiilor art. 155 si art. 196 alin. (1) lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

 

                                                     DISPUN: 

 
 

              Art. 1. – Se constituie Comisia de concurs  pentru organizarea concursului din data de 

9  martie 2022, in vederea ocuparii functiilor publice de executie vacante de consilier achizitii 

publice, clasa I, grad profesional debutant si functia de consilier, clasa I, grad profesional 

superior în următoarea componență: 
 

- Marin Pavel,  secretar general U.A.T. Bania                    -presedinte 

- Jurchescu Ion, secretar general U.A.T. Bozovici             -membru 

 -Cătană George Cătălin, consilier juridic,Institutia Prefectului Caras Severin - membru;   
                                              
Secretariatul comisiei de concurs va fi efectuat de catre dl. Imbrescu Liviu, secretar general al 

U.A.T. Eftimie Murgu.   
 

                Art. 2. - Se constituie Comisia de  solutionare a contestatiilor  pentru organizarea 

concursului din data de 9  martie 2022, in vederea ocuparii functiilor publice de executie 

consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional debutant si functia de consilier, clasa I, grad  

 



profesional superior în următoarea componență: 
 

- Surulescu Dănilă ,  consilier superior  U.A.T. Bănia          - presedinte 

- Piescu Nicusor , consilier  U.A.T. Bozovici                        -membru   

-Paulescu Alina,  consilier juridic, Institutia Prefectului Caras Severin - membru 

    
    
Secretariatul comisiei de contestatii  va fi efectuat de catre dl. Imbrescu Liviu, secretar general 

U.A.T. Eftimie Murgu.   
 

                Art. 3. Proba interviu va avea loc la o data ulterioara, comunicata in lista de afisare a 

rezultatelor probei scrise, conform prevederilor art. 56 din Hotararea de Guvern nr. 611/2008, 

pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Caras 

Severin si persoanelor nominalizate la articolul 1 si 2. 
 

 

 

 

PRIMAR ,                                                              Contrasemneaza pentru legalitate 

            Mihai  Otiman                                                                Secretar general al comunei,   

                                                                                                 Liviu  Imbrescu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


