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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -
COMUNA DAMIENESTI 

P R I M A R 

 Exemplarul 
nr.____ 

cu sediul în :localitatea Dămienești,comuna Dămienești,județul Bacau,str,Vasile Morțun,nr.78,cod poștal 607135, 
e-mail:primaria.damienesti@yahoo.com,site:www.primariadamienesti.ro 

  

D I S P O Z I T I A 
Nr.  105 din 15.07.2021 

 
privind organizarea concursului de ocupare  a  funcţiei vacante de  

MUNCITOR ÎNTREȚINERE, personal contractual, din cadrul Compartimentului 
Gospodărire comunală a  Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Dămienești, numirea 
membrilor comisiei de examinare, a comisiei de soluţionare contestaţiilor, desemnarea 

preşedinţilor de comisii, a secretarului de comisii la concursului  din data de 12 august 
2021,  proba practică și  interviul din data de 13 august 2021, 

        
 Primarul comunei Damienesti, judetul Bacau, dl. Răileanu Vasilică-Cătălin 

 
Având în vedere prevederile: 

- H.G.nr.286/23.03.2011 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 

- art. 196, alin (1] lit. b, al 0UG 57/2019, privind Codul Administrativ 
Luând în considerare: 

- referatul nr. 2704  din 14.07.2021  emis de secretar general Verde Matilda, 
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dămienești privind modificarea  

organigramei şi a statului de funcţii  al  aparatului de specialitate al  primarului 
comunei Dămienești nr.   26 din 24.06. 2021 

 
D I S P U N : 

 
Art. 1. Se aprobă organizarea și desfășurarea concursului de ocupare  a  funcţiei vacante 
de MUNCITOR ÎNTREȚINERE, personal contractual, din cadrul Compartimentului 
Gospodărire comunală a  Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Dămienești, în data 
de 12.08.2021 a probei practice și a interviului  din data de 13.08.2021, la sediul Primăriei 
comunei Dămienești.         
Art. 2.  Se stabilește comisia de examinare a candidaţilor la concursului de ocupare  a  
funcţiei vacante de MUNCITOR ÎNTREȚINERE, personal contractual, din cadrul 
Compartimentului Gospodărire comunală a  Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna 
Dămienești, în data de 12.08.2021 a probei practice și a interviului  din data de 
13.08.2021, în următoarea componenţă: 
        Presedinte: dl. Ciobanu Puiu – viceprimar  UAT comuna Dămienești, județul Bacău  
        Membru: d-na Martin Cristina Tatiana, consilier superior UAT comuna Dămienești, 
județul Bacău.  
        Membru: d-na Busuioc Carmen Maricica, consilier asistent, UAT comuna Dămienești, 
județul Bacău . 
        Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de Verde Matilda - secretar general 
U.A.T Comuna Dămienești 
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 Art. 3. Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de ocupare a 
funcţiei vacante de MUNCITOR ÎNTREȚINERE, personal contractual, din cadrul 
Compartimentului Gospodărire comunală a  Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna 
Dămienești, în data de 12.08.2021 a probei practice și a interviului  din data de 
13.08.2021, la sediul Primăriei comunei Dămienești, în următoarea componenţă: 
          Presedinte: dl. Grădinaru Ion, polițist local în aparatul de specialitate al primarului 
comunei Dămienești, județul Bacău. 
         Membru: d-na Cătău Daniela – referent  superior in cadrul compartimentului 
contabilitate din aparatul de specialitate al primarului comunei Dămienești, județul 
Bacău. 
         Membru: dl. Ungureanu Ciprian, polițist local în aparatul de specialitate al 
primarului comunei Dămienești, județul Bacău. 
                Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de Verde Matilda - secretar 
general U.A.T Comuna Dămienești 
         Art.4. Comisiile îşi vor încheia activitatea după terminarea concursului şi rezolvarea 
contestaţiilor. 
        Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului: Instituţiei Prefectului 
Judeţului Bacău,  persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 3 din prezenta dispozitie, 
compartimentului financiar-contabil și o va duce la cunostinta publica prin  afisare  la  
sediul Primarie comunei Dămienești şi pe pagina de internet a instituţiei la adresa: 
www.primariadamienesti.ro/MONITORUL OFICIAL/DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII 
EXECUTIVE. 
 
 
 
 

PRIMAR, 
 Răileanu Vasilică Cătălin 

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretar general  

Verde Matilda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


