
PRIMARIA COMUNEI JIJILA                                                                      
         JUDETUL TULCEA   
                - PRIMAR - 
 
  
 

PROIECT DE DISPOZIȚIE NR.1/03.01.2022 

 

 
                     privind constituirea Comisiei de  concurs şi a Comisiei de soluţionare a  
contestaţiilor, în vederea organizării concursului de recrutare, pentru ocuparea unei funcții de 
execuție temporar vacante, de inspector clasa I, grad profesional asistent, în cadrul 
Compartimentului urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat    
 
 

            Deacu Costică - primar al comunei Jijila, judetul Tulcea. 
 

            Având în vedere : 

- referatul nr.11534/2021, întocmit de consilier Enache Viorel; 

- adresa de înștiințare  a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.10609/2021; 

- prevederile articolului II din Legea nr.203/16.09.2020 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19; 

- prevederile art.25 și art.26 din HGR nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind 

organizare și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completarile 

ulterioare, coroborată cu prevederile H.G.R nr.546/2020, pentru modificarea și completarea 

H.G.R nr.611/2008; 

- prevedrile art.467 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completărileulterioare; 

 În temeiul art.155 alin.(1) litera d, ale alin.(5) lit. e și ale art.196 alin.(1) lit. b din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.587/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completăerile ulterioare. 

 
 
                                                                    DISPUN: 

 

Art. 1. Se constituie comisia de concurs, în vederea organizării concursului de recrutare 
pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante, de inspector clasa I, gradul 
asistent, în cadrul Compartimentului urbanism amenajarea teritoriului, administrarea 
domeniului public și privat  în ziua de 20 ianuarie 2022, ora 10,00 proba scrisă în următoarea 
componenţă: 

  1. Acriș Dumitru - presedinte, secretar general al U.A.T comuna Jijila ;  



  2. Sima Nicoleta - membru,consilier superior, funcționar public Primăria Jijila ; 
  3. Vasile Marioara – membru, inspector superior, funcționar public Primăria Jijila ; 

  
    Secretariatul tehnic al comisiei de examen va fi asigurat de către Enache Viorel –  

consilier superior, Primăria Jijila, funcționar public . 
 

Art. 2. Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor în următoarea componenţă: 

  1. Hagighiol Gabriela - președinte, consilier superior, funcționar public Primăria Jijila ; 
  2. Duduță Violeta – membru, inspector principal, funcționar public Primăria Jijila ; 
  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.3. Pentru proba suplimentară testare competențe PC, organizată la data de 18.01.2022, 
ora 10, se nominalizează ca expert în domeniul tehnologiei IT, domnul Ivanov Vladimir-
Matei . 
 
ART.4. Data susținerii examenului este de 20.01.2022, ora 10, proba scrisă. 
 

ART.5. Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei de concurs/soluționare a 
contestațiilor membrii și secretarul comisiei au dreptul la o indemnizație reprezentând 10% 
din salariul de bază minim brut garantat în plată. 
 

ART.6. 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, 
                        Costică Deacu                          Dumitru Acriș   
         
 

                                                                                                Întocmit consilier resurse umane, 
                                                                                                               Viorel Enache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


