
  
 

 

 

                         ROMÂNIA 

         JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

                  COMUNA REBRA 

                      P R I M A R  

 

DISPOZITIE 
privind  constituirea comisiei de concurs si a comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

pentru concursul/examenul organizat în data de 8 aprilie  2020, proba scrisă, – 10 aprilie 2020 ,interviul ,  
pentru promovarea în grad profesional superior  a unor funcționari publici din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Rebra 
Primarul comunei Rebra ;  
         Având în vedere: 
 -   Referatul nr.291 din 27.02.2020 a  secretarului  general al comunei Rebra; 
-  Adresa cu nr. 535/26.02.2020, prin care  sunt desemnati funcționari din aparatul de specialitate al 
comunei Parva pentru a face parte din comisia de examinare și contestații: 
 -   prevederile art.476 alin  (2) lit „a”, 477  alin (1)  lit ”b” și art.479 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
României nr.57 din 3 iulie 2019,  privind Codul administrativ 
- Sectiunea a 3-a ,secțiunea a 5-a  din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;    
       In temeiul prevederilor art. 199 alin.(1) lit. ”b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57 
din 3 iulie 2019,  privind Codul administrativ 
 

DISPUNE: 
 

 Art . 1 Se constituie comisia  de concurs si a comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
pentru concursul/examenul organizat în data de 8 aprilie  2020, proba scrisă, – 10 aprilie 2020 ,interviul ,  
pentru promovarea în grad profesional superior  a unor funcționari publici din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Rebra 
      COMISIA DE CONCURS: 

1.  Domnul Călini Vasile- secretarul general al  comunei Rebra – preşedinte; 
2.  Domnul Pavelea Ioan-Radu – Inspector superior – Primaria comunei Rebra – membru; 
3.  Doamna  Căluș Ioan  – secretarul general al  comunei Parva– membru; 
COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR: 
1. Rus Ion –Vasile  – Inspector superior – Primaria comunei Rebra – membru 
2. Doamna Palage Maria – Inspector principal  – Primăria comunei Parva- membru; 
3. Doamna Burdeți Mariana – Inspector asistent  - Primaria comunei Rebra– membru; 

Art.2 .Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de domnul Bachiș Ioan- referent superior la 
Primăria comunei Rebra, iar secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor este asigurat de 
domnul Vodiță Ioan, referent superior la Primăria comunei Rebra.   

         Art. 3. Atribuţiile comisiilor si secretariatelor  acestora  sunt cele prevăzute la art. 40 și 41  din H.G. 
nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publ ici, cu 
modificările şi completările ulterioare;               

Art. 4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se comunica prin grija secretarului comunei 
cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţul Bistrita-Nasaud; 
- Membrii desemnati potrivit art. 1 si 2. 

 
PRIMAR 

STEFAN DANCI 
 Nr.17                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ,  
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                                                                                                                        Vasile Călini 


