
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
PRIMAR 

                                        D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 164/2014 
privind   constituirea  comisiei  de  concurs  si  a  comisiei  de  contestatii pentru 
ocuparea  funcţiei contractuale  pe perioada  determinata  de muncitor calificat –
instalator sanitar alimentare apa din  cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Muntenii de Sus 

 
  având în vedere: 
- necesitatea constituirii comisiei de concurs  si a comisiei de  contestatii pentru 

ocuparea  funcţiei contractuale  de muncitor calificat –instalator sanitar alimentare apa din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Muntenii de Sus; 

-  anuntul  nr. 1647 din 16.04.2014 cuprizand  conditiile generale si  specifice,   
bibliografia pentru  ocuparea  funcţiei contractuale  muncitor calificat –instalator sanitar 
alimentare apa;  

- prevederile art. 8 din H.G.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice;  
 - Legea  nr. 477/2004  privind Codul  de  conduita  a  personalului  contractual din  
cadrul  autoritatilor  si  institutiilor  publice; 
 - Hotararea Consiliului Local nr. 42/30.08.2013  privind  aprobarea organigramei, 
numarului de posturi si a statului  de functii a personalului din aparatul de specialitate a 
primarului 
 - în temeiul art.61, alin.3 şi 4, art.63, alin. (5), lit.”e” şi art.68 din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
   Anton Vasile – primar al comunei  Muntenii de Sus, judeţul Vaslui , 

D I S P U N : 
 Art.1. Se constituie comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale  pe  
perioada  determinata de muncitor calificat –instalator sanitar alimentare apa din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Muntenii de Sus, în următoarea componenţă: 
 Preşedinte : Vartolomei  Sergiu, inspector (achizitii publice) 

Membrii:  Burghelea Monica – secretar al comunei Muntenii de Sus ; 
                    Bozianu Manuela – consilier (contabil) ; 
Secretar    Cucos Rodica – referent (camin cultural);                 

 Art.2. Se constituie comisia de contestatii pentru ocuparea funcţiei contractuale pe  
perioada  determinata de  muncitor calificat –instalator sanitar alimentare apa din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Muntenii de Sus, în următoarea componenţă: 
 Preşedinte : Apetroaii Corina-Veronica – casier; 

Membrii:  Popovici  Dorin – referent (agent agricol)
Anton Dana – bibliotecar; 

; 

Secretar    Cucos Rodica – referent (camin cultural);                 
Art. 3. – Prezenta  dispoziţie  se  comunică,  în  mod  obligatoriu,  prin  intermediul 

secretarului     comunei,     în termenul     prevăzut   de  lege,  prefectului  judeţului 
Vaslui, persoanelor  mentionate  la   art. 1  si 2   şi  se  adduce la  cunoştinţă publică prin 
afisare  la sediul Primariei  si Consiliului Local Muntenii de Sus,  judetul Vaslui.                             
          MUNTENII DE SUS:       aprilie 2014 

 Primar,     
         Vasile  Anton           SECRETAR  COMUNA; 

Avizeaza pentru legalitate; 

                          (cu exercitare temporara de atributii) 

               Monica  Burghelea     
                                                                                       


