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D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

Referitor la: desemnarea  membrilor comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a 
contestațiilor, aferente concursului de recrutare  pentru ocuparea  funcției publice  de 
conducere vacantă  de Secretar general al Unității administrativ - teritoriale Comuna 

Șopârlița  
 

Având în vedere:  
- adresa nr. 76/14.01.2020 a Primarului comunei Șopârlița, de informare ANFP, privind 

organizarea concursului de recrutare  pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de 
secretar general UATC Șopârlița; 

- adresa nr.2367/2020, a ANFP de desemnare reprezentanți în comisia de concurs și in comisia 
de soluționare a contestațiilor, 

- adresa nr.17301/11.02.2020, a Instituției Prefectului - Județul Olt, de desemnare reprezentanți 
în  comisia de concurs și in comisia de soluționare a contestațiilor, 

- adresa nr. 338/15.01.2020,a Consiliului județean Olt de desemnare reprezentanți în comisia 
de concurs și in comisia de soluționare a contestațiilor, 

- prevederile art. 464 - 469 din  OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările  ulterioare; 

-  prevederile art. 26  alin. (1) din HG nr. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea  și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările  ulterioare; 

 
În temeiul art.196, alin.1, lit (b), și art.197, alin.(1)-(4),  din OG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările  ulterioare;; 
 

P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta                                                  

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

Art. 1. Se desemnează membrii comisiei de concurs, aferent concursului de recrutare 
pentru ocuparea funcției  publice de conducere  vacantă de Secretar general al Unității administrativ 
- teritoriale Comuna Șopârlița, organizat  la  data  de  10 .03.2020. ora 10 : 00 – proba scrisă astfel: 

 
       - doamna  Șerban  Nicoleta - șef serviciu, Serviciu verificarea  legalității, a aplicării actelor 
normative  - reprezentant  Instituția Prefectului – Județului Olt – responsabil procedură / președinte, 

 
      - doamna  Ioana  Mihaela Costea Grămescu - șef birou, - Instituția Prefectului – Județului Olt 
– reprezentant  ANFP  - reprezentant Instituția Prefectului – Județului Olt – membru, 
 



    - doamna  Nicolae  Angela  - șef serviciu, Serviciu Resurse Umane și Managementul  Unităților 
Sanitare – reprezentant Consiliul Județean Olt – membru, 
 
 
    - domnul Lăcraru Adrian - șef serviciu,  Serviciul Administrație Publică  și Monitorizare 
Proceduri Administrative – reprezentant Consiliul Județean Olt – membru, 
 
    - domnul  Iordache  Doru  –   secretar  general  UATC Cîrlogani, județul Olt, – membru, 
 

Art. 2. Se desemnează membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, aferent 
concursului de recrutare pentru ocuparea funcției  publice de conducere  vacantă de Secretar 
general al Unității administrativ-teritoriale Comuna Șopârlița, organizat  la  data  de  10 .03.2020. 
ora 10 : 00 – proba scrisă astfel: 

 
         - doamna  Ion Valentin  Geantă - șef birou, - Instituția Prefectului – Județului Olt – 
reprezentant  ANFP  - reprezentant Instituția Prefectului – Județului Olt – responsabil procedură / 
președinte, 
 
        - domnul Stoican Cosmin, consilier juridic, grad profesional superior, Instituția Prefectului – 
Județul Olt / Serviciul verificarea legalității, a aplicării actelor normative – membru, 

 
      - domnul Trandafir Dumitrel Liviu, consilier juridic, grad profesional superior, Instituția 
Prefectului – Județul Olt / Serviciul verificarea legalității, a aplicării actelor normative – membru, 
 
    - doamna  Lungu Daniela - șef serviciu, Serviciu Dezvoltare Regională – reprezentant Consiliul 
Județean Olt – membru, 
 
    - domnul Gheorghe Claudia  –   secretar  general  UATC Pîrșcoveni, județul Olt, – membru, 

 
Art. 3. Se desemnează  domnul Radu Marian – Inspector, grad profesional  superior – 

Aparat de specialitate  Primar comuna Șopârlița, județul Olt / secretar  general  UATC Șopârlița, cu 
delegare  atribuții, ca secretar al celor două comisii. 

 
Art. 4.Prezenta dispoziție se comunică primarului și secretarului general al comunei 

Șopârlița cu delegare  atribuții, persoanelor nominalizate la  art. 1 ,  art 2, ,  art 3, pentru ducerea la 
îndeplinire  și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 
 
 
 

     P  R  I  M  A  R, 
      Ing.  Neagu Cristinel                                                                    Avizează pentru legalitate, 

                                                                                                        SECRETAR GENERAL-DELEGAT 
                                                                                                                      Radu  Marian 
 
 
Șopârlița,  12.02.2020  
Nr. 55 
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