
ROMANIA 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI TEACA  
 

  

 

D I S P O Z I T I E 

privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de solutionare a contestațiilor în 

vederea organizării şi desfăşurării examenului de promovare în grad și treaptă a 

personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al  primarului Comunei 

Teaca,Compartiment Cultură, Turism, Registratură, Relații Publice 

 

 

Primarul Comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud 

 

Având în vedere:  

- referatul de evaluare intocmit de seful ierarhic superior , nr. 5921/12.07.2019; 

           - referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Teaca, nr. 

5920/12.07.2019; 

 In conformitate cu prevederile: 

- HGR 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor 

generale 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;    

- art. 554 alin(4) și alin(5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 

 În temeiul  art.155 alin (5) lit. (e) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

D I S P U N :     

    

          Art.1.Se aprobă organizarea examenului pentru promovare în grad si treaptă a personalului 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca-compartiment 

Cultură, Turism,Registratură, Relații Publice, județul Bistrița Năsăud, care se desfășoară în data de 

25.07.2019, ora 10,00, proba scrisă;  

          Art.2.  Se constituie comisia de examen  pentru examenul de promovare în grad si treaptă a 

personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, după 

cum urmează: 

-Dna. Cioșan Ana - secretarul comunei -președinte 

-Dna.Câmpean Maria Daniela - șef birou Contabilitate-membru 

-Dna. Cornea Marieta, inspector – membru 

          Art.3. Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în 

grad si treaptă a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Teaca, după cum urmează: 

-Dna Arcălean Letiția, inspector principal - președinte 

-Dna Bugnar Viorica, inspector principal -membru 

-Dnul Costa Zaharie Olimpiu, inspector-membru 

          Art.4 Se numește secretar al comisiilor  dna Halmagyi Sorina, inspector asistent in cadrul 

Compartimentului de resurse umane 

 



 

 

. 

           Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredintează 

primarul comunei Teaca.      

 

 Art. 6. Condițiile de participare și bibliografia sunt prevăzute  în anexa care face parte din 

prezenta dispozitie. 

           Art. 7. Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului comunei cu : 

           - Institutia Prefectului-Judetului Bistriţa-Năsăud  

           - membrii comisiilor  de examen si de solutionare  a  contestatiilor 

 

 

 

 

 Avizat pentru legalitate 

 Secretar, 

 Cioșan Ana  

 

 

 

 

Nr. 261/12.07.2019    

 

 
PRIMAR 

Damian-Iustian MUNTEAN 
…………………………… 



 
                                                                                                                             

 

                                                                                                                        Anexa  la dispoziția nr. 261   /2019 

 

  

 CONDIȚIILE DE PARTICIPARE  

 
 La examenului de promovare în grad si treaptă a personalului contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al  primarului Comunei Teaca,Compartiment Cultură, Turism, Registratură, Relații 

Publice 

 

 

  

            Examinarea scrisă va avea loc în data de  25.07.2019, ora 10,00   ; 

  Probele de examinare se vor desfăşura în sediul Primăriei Comunei Teaca, sat Teaca, nr. 

598.  

        Dosarul de concurs va conține următoarele documente: 

 

  

a) raportul de evaluare a performanțelor profesionale; 

b) adeverința de vechime pe post; 

c) formularul de înscriere; 

d)copie a actului de identitate; 

 

 

B I B L I O G R A F I A   

 
  
1.OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ 

2.Ordin nr. 1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor 

naționale de informare și promovare turistică; 

3.HG nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing și promovare turistică și 

a Programului multianual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice; 

 

 
 

  

  

PRIMAR, 

Ec. Damian-Iustian Muntean 

 


