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| - PRTMAR

DISPOZITIA
NR.98 din 17 .O5.2O21

Privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor in vedere recrutarii pentru
ocuparea pe perioada nedeterminata a unei functii publice de executie de consilier grad profesional superior
clasa l, in cadrul compartimentului Bugete Contabilitate Venituri

Primarul comunei Livezi,. judetul Bacau,

Av6nd in vedere :Adresa de instiintare a concursului catre ANFP nr. 2508/A9.O4.2O21, cu revenire prin adresa nr.
2845/ 20.04.2021-, referitoare la confirmarea publicarii anuntului pe site-ul ANFP BucUresti, publicarea anuntului
de concurs in MonitorulOficial Localin data de 28.04.2021precum sipublicarea la avizierulPrimarieicomunei

. Livezi, privind concursul pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de consilier grad profesional
superior clasa l, studii (S), in cadrul compartimentului Bugete Contabilitate Venituri.
"Regulamentul pentru organizarea concursurilor pentru functii publice", inregistrat cu nr.2962/27.04.2021.
intocmit de primaria comunei Livezi

Prevederile art.2l-29 din HGR nr- 6t1/2008 pentru aplicarea normelor privind organizarea si dezvoltarea
cariereifunctionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile art. lldin Legea nr. 203/2020 pentru mcidificarea sicompletarea Legii nr.55/2020 privind uneie
masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemieide COVID 19.

Adresa nr.8630/27.04.2020 din partea lnstitutiei Prefectului judetului Bacau, privind desemnarea a trei
membri in comisia de concurs, respectiv comisia de solutionare a contestatiilor.

-"iffi::ri1:'i::,li;il,ii$J;[:xtrff::::?ffi?:',:T'."i#;ixl,'"li'"'privind 
desemnarea unui

Adresa inregistrata cu nr.3I4U07.O5.2O2I din partea primarieicomunei Helegiu, judetul Bacau, privind
desemharea unui membru in comlsia de concurs, respectiv comisia de solutionare a contestatiilor.

Adresa nr.3452/1I.05.2023. din partea primarieicomuneistefan cel Mare, judetul Bacau, privind desemnarea
unui membru in comisia de concurs, respectiv comisia de solutionare a contestatiilor.

Referat nr.3302 din 14.05.2021 catre d-ul lonita Corneliu,'inspector in cadrul Comp. RU-SSM, din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului, privind emiterea Dispozifiei,

Prevederile art. 155 alin (1) lit. "d" si alin (5) lit. "a" si "e" si art. 6L8 alin (1) lit (b) si alin(2) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr.57/2O19 privind Codul Administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare.

DISPUNE:
Art. 1. (1) Unitata Administrativ Teritoriald comuna Livezi, judetul Bacau, organizeaza concurs de recrutare
pentru ocuparea concursului de recrutare pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie consilier
superior, clasa L grad profesional superior.

(2) Concursul va consta in trei etape succesive, dupa cum urmeaza:
Selectia dosarelor;.
Proba scrisa
lnterviul

{3) Selectia dosarelor se face in perioada 18.05.2021+24.05.2021

{4) Concursul (proba scrisa) va avea loc la sediul Primariei comunei Livezi, in data de 31.05.2021 ora 11:00
{5) Interviul se va desfasura in termen de 3 zile de la proba scrisa; (Se pot prezenta numai candidatii declara}i
admigi la etapa precedentd)
Art. 2 Se constituie comisia de concurs in urmatoarea componenta :

Presedinte: Blanili Valentin - sef birou financiar contabilitate - - din partea primariei Helegiu
Membrii: Mareg Maris- consiliersuperior- din partea primariei Parjol
Stoica loana - Oana - sef serviciu Financiar Contabil - din partea primariei Stefan cel Mare
Art. 3. Se constituie comisia de solutionare a contestatiiior in urmatoarba componenta.
Presedinte: Palade Cristina - sef selviciu Financiar Contabilitate Adm. din partea Institutiei Prefectului
Membrii: Flenchia Ana Geanina - expert, grad profesional superior din partea Institutiei Prefectului
Buzdugan Cristina Gabriela - consilier achizitii publice, grad profesionai superior din partea Institutiei Pefectului
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Art. 4. Secretarul comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor va fi asigurat de catre d-ul lonita

Corneliu, inspector in cadrul Comp. RU-SSM, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

Art.5. Conditiile de participare la concurs, bibliografia/tematica si actele solicitate cabdidatilor pentru dosarul de

inscriere, in vederea ocuparii functiei publice de consiler superior, clasa l, studii S, din cadrul Comp. Bugete

Contabilitate Venituri sunt afisate la sediul Primariei comunei Livezi, pe pagina de internet ANFP din data de

28.O4.Z6n.siin MonitorulOficial Localpe adresa www. comunalivezi.ro. din data de28'04.2421.

Art. 5 Dosarele de inscriere la concurs se vor depune de catre candidati in termen de 20 zile de la data publicarii

anuntului pe pagina de internet a Primariei comunei Livezi, respectiv de la data de 28.04.2021 pana la data de

fi .A5.202L, la secretarul comisiei de concurs'

Art.7 . Comisiile de concurs si de solutionare a contestatiilor vor indeplini atributiile prevazute de lege pentru

buna desfasurare a concursului de recrutare'
Art. g. SecretarulgeneralalcomuneiLivezi, judetulBacau va comunica prezenta dispozitie lnstitutieiPrefectului,

judetului Bacau pentru controlul legalitatii actului, membrilor celor doua comisii, autoritatilor de unde s-au

repartizat membrii comisiilor, compartimetului RU-SSM de la primaria Livezi si persoanelor interesate si o va aduce

la cunostinta public prin afisarea pe pagina de internet si in Monitorul Oficial Local HTTP://

www.camunalivezi.ra/manitorul oficial locol, intermenul prevazut de lege.
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