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                                  P R O I E C T DE  D I S P O Z I Ţ I E    Nr.182/20.12.2021 
           
              cu privire la modificarea Dispoziției nr.173 din data de 06.12.2021, privind 
constituirea Comisiei de  concurs şi a Comisiei de soluţionare a  contestaţiilor în vederea 
organizării concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție 
vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului R.E.C.L, 
dezvoltare, implementare și managementul proiectelor finanțate din fonduri interne și externe, 
integrare europeană, monitorizare proceduri administrative,  organizat la data de 31.01.2022. 
         
    Deacu Costica - primar al comunei Jijila, judeţul Tulcea. 

             În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ art.554 alin. (7)-(8), H.G. nr.1027/2014 pentru modificarea și 
completarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor genereale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte, profesionale imediat superioare a personalului contractual, din 
sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011; 
            Adresa nr.14845/20.12.2021 a Instituției Prefectului Județului Tulcea; 
            Referatul nr.11349/2021, al Compartimentului resurse umane cu privire la 
modificarea  Dispoziției nr.173din data de 06.12.2021 ; 
         În temeiul dispoziţiilor art.155, art.196 alin.1 lit. b), din Ordonanța de Urgentă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ    

                                                            DISPUN : 

 Art.1.alin.(1) Se modifică art.1 la Dispoziția nr.173 din data de 06.12.2021, care v-a avea 
urmatorul cuprins: 
       ” Art.1. Se constituie comisia de concurs în urmatoarea componență: 
      1. Sima Nicoleta – președinte consilier superior, Primăria Jijila, funcționar public; 
      2. Duduță Violeta – membru, inspector principal, Primăria Jijila, funcționar public; 
      3. Deacu Alexandrina – membru, administrator public, Primăria Jijila;  

Secretariatul tehnic al comisiei de concurs va fi asigurat de către Enache Viorel –  
consilier superior, Primăria Jijila, funcționar public .” 
      (2) Se modifică art.2 la Dispoziția nr.173 din data de 06.12.2021, care v-a avea urmatorul 
cuprins: 
       ” Art.2. Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor în următoarea componență: 

1. Hagighiol Gabriela - președinte, consilier superior, Primăria Jijila, funcționar public; 
2. Bejenaru Valerica - membru, inspector debutant, Primăria Jijila, funcționar public; 



3. Caluschi Ion – membru, inspector superior, Primăria Jijila, funcționar public. 
            Secretariatul tehnic al comisiei de soluționare a contestațiilor va fi asigurat de către 
Enache Viorel –  consilier superior, Primăria Jijila, funcționar public .”  
Art.2. Prezenta dispoziție se comunică, Instituției Prefectului Județului Tulcea, persoanelor 
desemnate în comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor și va fi facută 
publică prin publicare în M.O.L. 
                             Primar,                 Contrasemnează secretar general al comunei Jijila, 
                        Deacu Costică                   Acriș Dumitru
           
 

                                                                                              Întocmit consilier resurse umane, 
                                                                                                                      Enache Viorel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


