
R O M A N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA TIRGSORU VECHI 

P R I M A R 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in grad profesional a funcţionarilor publici 

din cadrul Serviciului Public de evidenta a persoanelor Tirgsoru Vechi si Serviciului Politia Locala Tirgsoru 
Vechi 

Având in vedere: 
referatul înregistrat sub nr .13344 din 04.12.2018 al Biroului secretariat si resurse umane si arhiva ; 
In baza prevederilor: 
art.63 si 64 si 65 alin 1 din Legea 188/1999-Lege rerepublicata privind Statutul funcţionarilor publici; 
art. 125 alin. 1 si art. 126 din H.G. 611/2008 -Hotarare pentru aprobarea normelor privind organizarea 
si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici; 
In temeiul dispoziţiilor art.68 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, 

republicata, cu modificările si completările ulterioare. 

Nicolae Dragan, primarul comunei Tirgsoru Vechi, judeţul Prahova, emite urmatoarea dispoziţie: 

Art. 1. - (1) Se aproba organizarea si desfasurarea examenului pentru promovarea in gradul profesional 
imediat superior celui detinut pentru următorii funcţionari publici: Vasile Ioana Cătălină- consilier asistent 
- I D POST: 181371 Dinca Constanta Diana inspector principal-ID POST: 412868 din cadrul Serviciului 
Public de evidenta a persoanelor Tirgsoru Vechi si Sandu Madalin politist local Cls 1 asistent-lD POST:181391: 

-Examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut va consta in 
următoarele probeproba scrisă si interviu. 

• Data organizarii examenului : 
> 31.01.20191a sediul Primăriei Tirgsoru Vechi, ora 10,00 -proba scrisa 
> 4.02.2019 la sediul Primăriei Tirgsoru Vechi, ora 10,00- interviul 

-Condiţi i le de desfăşurare a examenului : 
• Termenul de depunere a dosarelor: in termen de 20 de zile de la data afisarii anunţului 

privind organizarea examenului de promovare. 
Art.2. - ( l)Se constituie comisia de examen pentru promovarea in grad a funcţionarilor publici sus 

menţionaţi, in urmatoarea componenta: 
- Frusinoiu Maria Sinziana - sef birou - Primaria Tirgsoru Vechi - preşedinte; 
- Petre Simona Anne-Marie - sef serviciu - Primaria Tirgsoru Vechi - membru; 
- reprezentant ANFP 

(2)Se constituie comisia de soluţionare a contestatiilor pentru examenul de promovare in grad a 
funcţionarilor publici sus menţionaţi, in urmatoarea componenta: 

- lordache Ştefania - auditor - Primăria Tîrgşoru Vechi -preşedinte; 
- Seresan Valeria -sef birou, grad profesional superior, Birou SPCLEP- membru; 
- reprezentant A N F P -membru 

(3) Lucrările de secretariat ale comisiei de examen si ale comisiei de soluţionare a contestatiilor vor fi 
asigurate de doamna Vlasceanu Mariana -consilier - Biroul Secretariat, Resurse Umane si Arhiva din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Tirgsoru Vechi. 

Art.3. - Se aproba bibliografia pentru examenul de promovare in grad, anexa la prezenta . 
Art.4. - Comisia de examen constituita la art.2 va lua masuri pentru aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei dispoziţii. 
Art.5. - La data emiterii prezentei dispoziţii se abroga dispoziţia nr 633 din data de 12.12.2018 . 

" A Institutia Prefectului Prahova si persoanelor nominalizate Art.5. - Prezenta 
la art. 2. 

Nico, 

AVIZAT, 
SECRETAR, 

Dinu Madalina 

Comuna Tirgsoru Vechi,3.01.201 
Nr. 


