
ROMANIA 
JUDETUL VALCEA 
COMUNA DANICEI 
-PRIMAR- 
 
 
          DISPOZITIA NR. 68 

Privind: constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a 
contestațiilor pentru ocuparea funcției contractuale vacante de inspector de 

specialitate (contabil) pe durata nedeterminata cu timp parțial – jumătate de norma, 
grad profesional debutant, nivel de studii-superioare, in cadrul Serviciului de 

utilității publice al comunei Dănicei 
 
 

PIRNECI DUMITRU, Primarul comunei Danicei, judetul Valcea; 
Avand in vedere Referatul viceprimarului înregistrat la nr. 2330/08.07.2021; 
Tinand cont de prevederile H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a posturilor 
vacante corespunzatoare functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade 
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar, platit din fonduri publice; 

Avand in vedere calendarul propus pentru organizarea concursului de ocupare 
a funcției contractuale vacante de inspector de specialitate (contabil) pe durata 
nedeterminata cu timp parțial – jumătate de norma, grad profesional debutant, nivel 
de studii-superioare, in cadrul Serviciului de utilității publice al comunei Dănicei, 
actualmente vacant; 

In baza art.196, alin. (1) lit. b) din O.U.G Nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ emit urmatoarea: 

 
        DISPOZITIE 
 
 Art.1 Se constituie comisia de concurs pentru ocuparea ocuparea funcției 
contractuale vacante de inspector de specialitate (contabil) pe durata nedeterminata 
cu timp partial – jumatate de norma, grad profesional debutant, nivel de studii-
superioare, in cadrul Serviciului de utilitatii publice al comunei Danicei, ce se va 
desfasura in data de 04.08.2021  – proba scrisa si in data de 10.08.2021– proba 
interviu, in urmatoarea componenta: 

1. Pirneci P. Dumitru (Inspector U.A.T Danicei – Valcea)  – președinte 
2. Tiulete Adriana (Consilier Fiscal U.A.T Danicei – Valcea) - membru 
3. Dicu Elena (Asistent social U.A.T Danicei – Valcea)- membru 

 



 Art.2 Se constituie comisia de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea 
ocuparea funcției contractuale vacante de inspector de specialitate (contabil) pe 
durata nedeterminata cu timp parțial – jumătate de norma, grad profesional debutant, 
nivel de studii-superioare, in cadrul Serviciului de utilității publice al comunei 
Danicei, mentionat la art.1 din prezenta Dispozitie, in urmatoarea componenta: 

1. Cernatescu Mihai (Viceprimar U.A.T Danicei – Valcea)  – președinte 
2. Dicu Gheorghe (Agent Referent U.A.T Danicei – Valcea) - membru 
3. Becheanu Gheorghita (Agent Agricol U.A.T Danicei – Valcea) - membru 

 
Art.3 Se desemneaza ca Secretar al celor doua comisii, de concurs si de 
solutionare a contestatiilor, domnul Voiman Ionut Narcis Secretar general 
UAT Delegat. 
 

 Art. 4 Prezenta dispozitie va fi comunicata: 
- Institutiei Prefectului - Judetul Valcea in vederea verificarii legalitatii 

acesteia; 
- Membrilor si Secretarului comisiilor de concurs si de solutionare a 

contestatiilor; 
 
 
 

PRIMAR,      Avizat pentru legalitate, 
PIRNECI DUMITRU          SECRETAR GENERAL al COMUNEI DELEGAT, 
             Voiman Ionut Narcis 
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