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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.  82 din 21.04.2021 

 
privind constituirea comisiei de examinare a candidaţilor precum şi comisia de 

soluţionare a contestaţiilor pentru concursul din data de 24 mai 2021  proba scrisă 
și  26 mai 2021 interviul, organizat pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie 

vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului 
Agricol al Aparatului de Specialitate a Primarului comunei DĂMIENEȘTI, județul BACĂU. 

 
        

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

Având în vedere prevederile: 
- art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicată; 
- art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare,  
- art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;  
- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru 

eleborarea actelor normative,republicata cu modificarile si completarile ulterioare  
- art. 25 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor   

privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, actualizata cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art. 618 alin. (5) lit. ”b” din OUG nr. 67/2019 pivind Codul administrativ 
Luând în considerare: 
- referatul nr. 1495 din 21.04.2021  emis de secretar general Verde Matilda, 
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dămienești privind aprobarea organigramei 

şi statului de funcţii  al  aparatului de specialitate al  primarului comunei Dămienești 
nr. 8  din 26 februarie 2021 

 
D I S P U N : 

 
         Art. 1.  Se constituie comisia de examinare a candidaţilor la concursul organizat in 
data de 24 mai 2021  proba scrisă și  26 mai 2021 interviul, organizat pentru ocuparea  
funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant 
din cadrul Compartimentului Agricol al Aparatului de Specialitate a Primarului comunei 
DĂMIENEȘTI, județul BACĂU în următoarea componenţă: 
        Presedinte: d-na Verde Matilda - secretar general U.A.T Comuna Dămienești 
        Membru:dl. Pletosu-Halungescu Constantin-secretar general U.A.T Comuna Prăjești.   
        Membru:dl. Solomon Bogdan Ovidiu, consilier superior-COMPARTIMENT 
MANAGEMENTUL PROIECTELOR ȘI ACHIZIȚII PUBLICE,  UAT Comuna Prăjești. 
Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de doamna Busuioc Carmen Maricica, 
consilier  principal in cadrul compartimentului contabilitate din aparatul de specialitate 
al primarului comunei Dămienești jud. Bacău. 
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         Art. 2. Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul 
organizat in data de 24 mai 2021  proba scrisă și  26 mai 2021 interviul, organizat 
pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad 
profesional debutant, în următoarea componenţă: 
         Presedinte: d-na Martin Cristina Tatiana consilier superior in cadrul UAT Comuna 
Dămienești 
         Membru: d-na Iancu Maria – consilier I principal in cadrul compartimentului 
resurse umane, relații cu publicul, secretariat din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Prăjești, județul Bacău. 
         Membru: dl. Ciubotaru Mihai Ovidiu consilier principal în cadrul compartimentului 
Registru Agricol, comuna Roșiori, județul Bacău. 
Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de doamna Busuioc Carmen Maricica,, 
consilier  principal în cadrul compartimentului contabilitate din aparatul de specialitate 
al primarului comunei Dămienești județul Bacău 
 
         Art.3. Comisiile îşi vor încheia activitatea după terminarea concursului şi 
rezolvarea contestaţiilor. 
        Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului: Instituţiei Prefectului 
Judeţului Bacău,  persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2 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 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA  
COMUNA DAMIENESTI 

 
SECRETAR GENERAL 

TEL.0234222502 
FAX0234222870 
CUI 4535848 

Localitatea Damienesti,judetul Bacau,str.Vasile Mortun nr. 78,  
e-mail:primaria.damienesti@yahoo.com 

  
 

REFERAT 
 nr.  1495 din 21.04.2021 

                       
privind constituirea comisiei de examinare a candidaţilor precum şi comisia de soluţionare a 

contestaţiilor pentru concursul din data de 24 mai 2021,  proba scrisă și  26 mai 2021 
interviul, organizat pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa 
I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Agricol al Aparatului de Specialitate 

a Primarului comunei DĂMIENEȘTI, județul BACĂU. 
 

             Secretarul general al UAT Dămienești, județul Bacău, Verde Matilda 
 
 
 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicată; 
-  art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare,  
- art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;  
- prevederile Legii nr. 24/2000,privind normele de tehnica legislativa pentru eleborarea 

actelor normative,republicata cu modificarile si completarile ulterioare  
- art. 25 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor   

privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, actualizata cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art. 618 alin. (5) lit. ”b” din OUG nr. 67/2019 pivind Codul administrativ 
Luând in considerare: 
-  Hotărârea Consiliului Local al comunei Dămienești privind aprobarea organigramei şi statului 
de funcţii  al  aparatului de specialitate al  primarului comunei Dămienești nr. 8  din 26 
februarie 2021 
 
 
 Domnule primar, în raport cu cele mai sus prezentate apreciez oportunitatea si necesitatea 
emiterii unei dispozitii prin care sa desemnati comisia  de examinare a candidaţilor precum şi 
comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul din data de 24 mai 2021,  proba 
scrisă și 26 mai 2021  interviul, organizat pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie 
vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Agricol 
al Aparatului de Specialitate a Primarului comunei DĂMIENEȘTI, județul BACĂU. 

 
   
 Fata de cele relatate, va rog dispuneti! 
 

secretar general, 
Verde Matilda 

 


