ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA ICOANA
DISPOZITIE
Cu privire la: constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a
contestatiilor pentru concursul de ocupare a functiei contractuale vacanta de
Inspector gradul IA din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă al comunei
Icoana, jud. Olt
AVÂND ÎN VEDERE :
Prevederile art. 31, alin. (1) din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice ;
Prevederile art. 8 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile
si completarile ulterioare ;
Hotarârea Consiliului Local Icoana nr. 24/27.09.2019 cu privire la modificarea structurii
organizatorice a aparatului de specialitate al primarului ,
In temeiul art. 154, art. 155, alin. (1), lit. e), art. 196, alin. (1), lit.b) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
PRIMARUL COMUNEI ICOANA
DISPUNE :
Art.1. Se constituie comisia de concurs pentru concursul de ocupare a functiei contractuale
vacanta de Inspector gradul IA din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă al comunei
Icoana, jud. Olt, in urmatoarea componenta :
1. Matei Florin – Consilier superior - Presedinte
2. Toma Cristina - Consilier superior – membru
3. Bouleanu Lorena Olivia – Consilier achizitii publice (responsabil resurse umane) membru
Art. 2. Se constituie comisia de solutionare a contestatiilor pentru concursul mentionat
la art.1, in urmatoarea componenta :
1. Ciucescu Daniela – Inspector asistent - Presedinte
2. Scarlat Virgil - Consilier superior – membru
3. Mateescu Ionica – Referent superior - membru
Art. 3. Secretariatul comisiei de concurs si al comisiei de solutionare a contestatiilor se
asigura de d-ra Mihaescu Emilia Florentina - Inspector asistent.
Art. 4. Prezenta dispozitie se afiseaza la sediul institutiei, in Monitorul Oficial Local si
se comunica :
Institutiei Prefectului - Judetul Olt ;
Membrilor comisiei .
Primar,
Ancuța Gabriela

Contrasemneaza pentru legalitate,
Cf art.243,alin (1), lit.a) din OUG nr. 57/2019
Secretar general,
Nicolăiţă Viorel
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