
R O M A N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA TIRGSORU VECHI 
P R I M A R 

DISPOZIŢIE 
privind stabilirea datei, a comisiei de concurs si a comisiei de soluţionare a contestatiilor pentru concursul de 

recrutare in funcţia publica de execuţie de inspector superior,Biroul Agricol si Cadastru 
-Primaria Tirgsoru Vechi 

Având in vedere referatul Biroului Secretariat, Resurse Umane si Arhiva, înregistrat cu nr. 
722 din 16.01.2019 prin care se solicita emiterea unei dispoziţii privind stabilirea comisiei de 
concurs si a comisiei de soluţionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare in funcţia 
publica de execuţie de inspector superior, Biroul Agricol si Cadastru - Primaria Tirgsoru Vechi. 

In conformitate cu prevederile art.58, alin.(2), litera "b" din Legea 188/1999- Lege 
rerepublicata privind Statutul funcţionarilor publici; 

In baza prevederilor art. 22 din H.G. 611/2008-Hotarare pentru aprobarea normelor 
privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările 
ulterioare; 

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. l . - Se stabileste data desfasurarii concursului de recrutare in funcţia publica de 
execuţie vacanta de inspector superior - Biroul Agricol si Cadastru din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Comunei Tirgsoru Vechi, ca fiind 21.02.2019 (proba scrisa) si 
26.02.2019 (interviu). 

Art.2. - Se constituie comisia de concurs in vederea recrutării in funcţia publica de 
execuţie de inspector superior, Biroul Agricol si Cadastru -Primaria Tirgsoru Vechi dupa cum 
urmeaza: 

- Frusinoiu Maria Sînziana - şef birou - Primăria Tîrgşoru Vechi - preşedinte; 
- Petre Simona Anne-Marie - şef birou - Primăria Tîrgşoru Vechi - membru; 
- reprezentant ANFP - membru; 
Art.3. - Se constituie comisia de contestatii pentru concursul de recrutare in funcţia 

publica de execuţie de inspector superior, Biroul Agricol si Cadasti-u -Primaria Tirgsoru Vechi dupa 
cum urmeaza: 

- Dinu Mădălina - consilier cu atribuţii de secretar comună - Primăria Tîrgşoru Vechi -
preşedinte; 
- Vasile Elena - consilier superior - Primăria Tîrgşoru Vechi - membru; 
- reprezentant ANFP - membru; 

Lucrările de secretariat ale comisiei de concurs si de soluţionare a contestatiilor vor fi 
asigurate de doamna Anghel Alina, inspector asistent - birou Secretariat, resurse umane si arhiva 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tirgsoru Vechi. 

Art.3. - Se aproba bibliografia pentru concursul de recrutare, anexa la prezenta . 
Art.4.- Cu îndeplinirea prezentei se insarcineaza persoanele mentionate mai sus iar cu 

aducerea la cunostinta a prevederilor prezentei se insarcineaza secretarul comunei. 
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