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D I S P O Z I T I A  Nr.54 
Din 14  Iulie  2014 

 
 

Privind: desfășurarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de  execuție vacante, 
               constituirea comisiilor de examinare și de rezolvare a contestațiilor,condițiile de participare și  
               bibliografia de examinare. 
 
 Eu,Vasilache Dumitru,primar ales al comunei Romanu,județul Brăila; 
 Avănd în vedere :  
            Adresa nr.1962/15.07.2014 a Primăriei locale pentru obținerea avizului la ANFP.București; 
 Adresa nr.4257/14.04.2014 a Instituției Prefectului Brăila pentru luare la cunoștință și conformrae 
a Notei privind reglementarea înființării unor posturi și ocuparea posturilor vacante  la nivelul UAT-
urilor de către M.D.R.A.P.; 
 Adresa nr.1951/14.07.2014 către Instituția Prefectului privind posturile vacante la nivelul UAT 
Romanu; 
 In conformitate cu art.54 și 58,alin.2,lit.b din Legea nr.188/1999 republicată și modificată ulterior 
privind Statutul funcționarilor publici; 
 In baza art.63,alin.1,lit.c,alin.4,lit.a și alin.5 lit.a , e din Legea nr.215/2001 ,republicată cu 
modificările și completările ulterioare; 
 In temeiul art.68  alin.1 din Legea nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare privind 
administrația public locală; 
 
 
                                                                           DISPUN: 
 
 
 Art.1.Pentru ocuparea posturilor vacante de Referent cls.III.grad profesional-Asistent din cadrul 
Compartimentului agricol și a unui post de Referent cls.III.grad profesional-Asistent din cadrul 
compartimentului financiar – contabil,impozite și taxe,pentru proba scrisă,examenul va avea loc pe data 
de 27.08.2014,ora 10,00 iar pentru proba interviului pe data de 28.08.2014,ora 10,00. 
 
 Art.2.Se constituie Comisia de concurs în următoarea componență: 

- Zainea Cristian George,secretar comună 
- Taraș Fănica,inspector 
- ___________________,reprezentant din partea ANFP 

           
            Art.3. Se constituie Comisia de rezolvare a contestațiilor în următoarea componență: 

-  Dragostin Marian,consilier 
- Toma Elena,referent 
- Radu Badiu Nicoleta,referent 



 
                                                                            2. 
 
 Art.4.Condițiile participării la concurs sunt următoarele: 

- Conform art.54 din Legea nr.188/1999,republictată și modificată ulterior privind 
Statutul funcționarilor publici; 

- Studii medii cu diplomă de bacalaureat; 
- Vechime medie în specialitatea studiilor de 6 luni; 
- Cunoștințe de operare pe calculator-nivel mediu 

 
Art.5. Bibliografia pentru ocuparea posturilor vacante prin concurs este următoarea; 

- Legea nr.215/2001 cu modificarile și completările ulterioare privind administrația 
publică locală 

- Legea nr.188/1999 republicată și modificată ulterior privind Statutul funcționarilor 
publici; 

- Legea nr.98/2009 pentru aprobarea OG nr.28/2008,modificată,privind Registrul agricol; 
- OUG nr.102/2011 pentru modificarea Legii nr.273/2006,modificată, privind finanțele 

publice locale 
Art.6. Dosarele de înscriere se pot depune la secretarul de comună începănd cu data de 11.08.2014 

 ora 08.00 și pănă la data de 22.08.2014,orele 16,00. 
Art.7. De aducere la îndeplinire a prezentei dispoziții răspunde d-ul Zainea Cristian George,secre- 

tar comună și Taraș Fănica,inspector. 
Art.8. D-ul Zainea Cristian George,secretar comună,va comunica prin orice mijloace de informar- 

mare Instituției Prefectului-județul Brăila și tuturor persoanelor interesate. 
 
 
 
 
 
 
                               Primar,                                                                                 Avizat pentru legalitate, 
 
 
                      Vasilache Dumitru                                                                       Zainea Cristian George 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


