
ROMANIA                                                                                   Nr.  119  din 7 iunie 2022                                                                                 

Judetul  CARAS  SEVERIN                                                      

Comuna  EFTIMIE  MURGU                                              

- Primar -          

                                                           D I S P O Z I T I E 

privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

pentru concursul de recrutare care se va desfăşura în perioada 8.07.2022 – 11.07.2022, 

pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Eftimie Murgu 

        Primarul comunei Eftimie Murgu , judetul Caras  Severin 
 

              Având în vedere: 

-referatul nr. 1233 din 7.06.2022, întocmit de către d-nul Suta Dionisie – viceprimarul comunei 

Eftimie Murgu, prin care propune scoaterea la concurs pentru ocuparea pe perioadă 

nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de muncitori din cadrul Serviciului 

de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Eftimie Murgu , în subordinea Consiliului 

Local al comunei Eftimie Murgu  precum si referatul pentru emiterea dispozitiei inregistrat cu 

nr. 1237/7.06.2022; 

-prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-prevederile din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Eftimie Murgu nr. 3 din 6.02.2022 privind aprobarea 

organigramei si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Eftimie Murgu,si Hotărârea Consiliului Local al comunei Eftimie Murgu nr. 21 din 3.03.2022 

privind modificarea statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Eftimie Murgu 

 

       În temeiul prevederilor art. 155, alin. 5, lit. e si art. 196 alin. 1, lit. b din O.U.G. nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,  

 

DISPUNE: 

 

        Art.l (1) Se constituie Comisia de concurs pentru concursul de recrutare în vederea 

ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de sofer buldoexcavator in 

cadrul aparatului de specialitateal primarului comunei Eftimie Murgu, care se va desfăşura în 

perioada 8.07.2022  proba scrisa si – 11.07.2022 – proba interviu care va avea următoarea 

componenţă: 

- Presedinte:  Imbrescu Liviu – secretar general al comunei; 

Membri: 

     - Dancea Calina - casier – Comp.financiar-contabil; 



     - Peta Maria – consilier – Comp. Asistenta sociala; 

     - Secretar: Imbrescu Nicolae – inspector – Comp. situatii de urgenta. 

                         (2) Atribuţiile comisiei de concurs sunt stabilite de prevederile art. 15 din Anexa 

la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru  aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 

contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si 

completările ulterioare. 

            Art. 2. (1) Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor cu următoarea 

componenţă: 

- Preşedinte: Didraga Dochia – consilier – Comp. financiar-contabil; 

                    Membri:       

- Suta Ionica – consilier achizitii publice,  Comp. achizitii publice; 

- Ion Marius Nicolae - paznic -  Comp. administrativ.; 

- Secretar: Imbrescu Nicolae – inspector – Comp. situatii de urgenta. 

                      

                        (2) Atribuţiile comisiei de soluţionare a contestaţiilor, sunt stabilite de 

prevederile art. 16 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru  aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

            Art. 3. Membrii comisiei de concurs şi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, 

precum şi secretarii celor două comisii, vor respecta următorul calendar al concursului de 

recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție 

vacante, din cadrul Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în subordinea Consiliului 

Local al comunei Eftimie Murgu astfel: 

- publicarea   anunţului  al   concursului  de  recrutare   pentru   ocuparea    funcțiilor 

contractuale,  vacante,  din  cadrul  Serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare, în subordinea Consiliului Local al comunei Eftimie Murgu, în data de  

8.06.2022. 

- dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 

anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a, respectiv pana în data 

de 22.06.2022 ora 16:00, la sediul Primariei comunei Eftimie Murgu,  din comuna 

Eftimie Murgu, str. Principală, nr. 265, judeţul Caraş – Severin, la secretarul 

comisiei de concurs d-nul Imbrescu Nicolae. 

- Selecţia dosarelor de înscriere: în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la 

finalizarea termenului de depunere a dosarelor respectiv 23.06.2022, ora 13:00. 

- Rezultatele selecţiei dosarelor se afisează: în data de 23.06.2022, ora 14:00. 

- Termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor:  de la 

afişarea rezultatelor privind selecţia dosarelor pana la 24.06.2022,  la ora 14.00. 

- Termen verificare, soluţionare contestaţii şi de afişare a rezultatelor contestaţiilor 

cu privire la selecţia dosarelor: 24.06.2022 ora 16:00. 

- Proba scrisă, se va desfăşura în data de 8.07.2022, ora 9:00. 



- Notarea probei scrise şi afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la proba scrisă:  

în data de 8.07.2022, ora 13:00. 

- Termen depunere contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise: de la afişarea 

rezultatelor privind proba scrisă, în data de 8.07.2022, ora 13:00. 

- Termen analiză contestaţii şi de afişare a rezultatelor contestaţiilor depuse la proba 

scrisa: 8.07.2022 ora 16:00, cu afişare imediată. 

- Interviul, se va desfaşura în data de 11.07.2022, ora 13:00. 

- Notarea interviului şi afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la interviu: în data 

de 11.07.2022, ora 14.00. 

- Termen depunere contestaţii cu privire la rezultatul interviului: în data de  

11.07.2022, orele 14:00 - 15:00. 

- Termen analiză contestaţii şi de afişare a rezultatelor contestaţiilor depuse la 

interviu: 11.07.2022, ora 16:00, cu afişare imediată. 

- Afişare rezultate finale: în data de 11.07.2022, ora 16:00. 

           Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţi se încredinţează 

persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1). 

            Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Eftimie 

Murgu, Instituției Prefectului Judeţului Caras Severin, membrilor celor doua comisii, se va 

publica prin afişare la sediul și pe pagina de internet a Primăriei comunei.      

    

 

                     PRIMAR ,                                         Contrasemneaza pentru legalitate 

                  Otiman  Mihai                                             Secretar general al comunei,  

                                                                                                   Imbrescu Liviu 

 

 

 

 

 

 

 

 


