
        
 
 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL TIMIŞ 

PRIMARUL 
    COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 
 

Dispoziţia  

Nr. 88 din 12.05.2014 
 
privind constituirea comisiei de concurs, respectiv comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de 

execuţie vacante de inspector I în cadrul Serviciului public pentru administrarea 

domeniului public şi privat şi pentru lucrări publice comunitare al comunei Dudeştii Noi 

 
 
În conformitate cu prevederile : 

a) art. 2 alin. (1) lit. a) din  Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 

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

sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale din sectorul bugetar, 

b) Titlul I - Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post vacant 

sau temporar vacant pentru personalul contractual din Anexa - Regulament - cadru privind 

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

corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar, 

ţinând cont de Raportul de specialitate nr.5329/09.05.2014 emis de biroul resurse 
umane, 

în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin.(1) lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 

primarul comunei Dudeştii Noi emite următoarea dispoziţie : 
 

Art.1. - Se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a 

contestaţiilor în vederea organizării şi desfăşurării concursului, ce va avea loc în data de 

25.06.2014 şi 27.06.2014, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de 

inspector I în cadrul Serviciului public pentru administrarea domeniului public şi privat şi 

pentru lucrări publice comunitare al comunei Dudeştii Noi, conform anexei care este parte 

integrantă din prezenta dispoziţie.  

Art. 2. - Prezenta  se comunică: 
a) Instituţia prefectului judeţului Timiş - Direcţia de control a legalităţii actelor şi 

Contencios Administrativ; 
b) Biroul resurse umane; 
c) Celor în cauză. 

 
            PRIMARUL COMUNEI  DUDEŞTII NOI, 
                                                                                                    Avizează pentru legalitate: 
                                                                                                        SECRETARUL COMUNEI, 
                          Alin-Adrian NICA                                                  Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
F1/A1                                                                                                                                             
ER/ER 
Ex.4                                                                                
 

L.S.________________________ 



 

 
ANEXA  

la dispoziţia primarului nr. 88 din data de 12.05.2014  
 
 
 
 

Comisia de concurs : 
 

- Preşedinte - Ion GOŞA - viceprimar al Comunei Dudeştii Noi;  
- Membru - Mihaela-Graţiana TISAN - consilier I principal în cadrul Serviciului Public  

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Comunei Dudeştii Noi; 
- Membru - Vladimir-Traian PANICI - inspector I principal în cadrul Compartimentului  

agricol, urbanism şi organizarea teritoriului al al Direcţiei pentru monitorizarea procedurilor 
administrative a Comunei Dudeştii Noi; 
 
Comisia de soluţionare a contestaţiilor : 
 

- Preşedinte - Nicu-Viorel ONEŢ - administrator public al Comunei Dudeştii Noi; 
- Membru - Loredana-Adina-Mihaela LUCIU - secretar al Comunei Dudeştii Noi; 
- Membru - Mariana-Aurora GOŞA - inspector I principal în cadrul Compartimentului 

agricol, urbanism şi organizarea teritoriului al Direcţiei pentru monitorizarea procedurilor 
administrative a Comunei Dudeştii Noi; 

 
 
Partea de secretariat a comisiei de concurs, cât şi cea a comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor va fi asigurată de secretarul comisiei, doamna Ecaterina RÎPĂ - specialist 
resurse umane în cadrul Compartimentului de contabilitate publică şi control intern al 
Comunei Dudeştii Noi, prin cooperare cu Filiala Judeţeană Timiş a Asociaţiei Comunelor din 
România. 
 
 
 
 

Întocmit, 
Specialist resurse umane 

Ecaterina RÎPĂ 
 

 


