
JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI  SUDITI

Str. Sf.Pantelimon nr. 39;e-mail:primariasuditi@yahoo.com
tel.fax:0243278502

D I S P O Z I T I E

 privind constituirea comisiei pentru organizarea concursului de ocupare a 
postului contractual “inspector Achizitii Publice”

 
Primarul comunei Suditi judetul Ialomita,
Avand in vedere:
Referatul secretarului comunei,inregistrat la nr.  3592 din 19.11.2012,prin care 

comunica necesitatea constituirii comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor, ca 
urmare a scoaterii la concurs a postului contractual de “inspector Achizitii Publice in cadrul 
Primariei comunei Suditi;

Organigrama Aparatului de specialitate al Primarului comunei, aprobata prin hotararea 
Consiliului local, nr. 11 din 10.07.2012;

Adresa nr. 16837 din 10.10.2012 a Institutiei Prefectului, prin care se comunica avizul 
Guvernului pentru postul vacant unic de inspector Achizitii Publice;

Adresa nr. 7774 din 9.11.2012 a Consiliului Judetean Ialomita prin care se 
desemneaza persoane ce vor fi cooptate in comisia de consurs ;

Prevederile art. 8 alin.(1)-(6) si 9  din  HGR nr.286 /2011,,privind HGR nr. 
286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor 
contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

In temeiul art. 63 alin. (1) lit. d, alin.(5)  lit.a si  68 din legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala,republicata,emite prezenta 

D I S P O Z I T I E
Art.l.- .-Se constituie comisia pentru organizarea si desfasurarea concursului de 

ocupare a postului contractual de « inspector Achizitii Publice » in cadrul  Primariei comunei 
Suditi , contract de munca pe perioada nedeterminata,  care va avea loc in data de 
20.12.2012,in urmatoarea componenta :

Nr
Crt

Nume,prenume Functia,locul de munca 

1 VÂLCAN CEZAR GHEORGHE Director executiv Directia Achizitii si 
Patrimoniu  -Consiliul judetean Ialomita

2 DINU MARIA Consilier Serviciul Achizitii Publice –Consiliul 
Judetean  

3. VASILE IOANA Secretarul comunei Suditi

Art.2.- Se desemneaza ca presedinte al Comisiei, domnul Vâlcan Cezar Gheorghe.

Art.3.-Se desemneaza ca secretar al comisiei,d-na Radu Lucretia,operator rol financiar 
in cadrul Primariei comunei Suditi.



Art.4- Prezenta dispozitie se comunica Institutiei Prefectului pentru controlul
legalitatii,se afiseaza la sediul institutiei si pe site-ul primariei,www.primariasuditi.ro si 
persoanelor desemnate, pentru aducerea la indeplinire.

P R I M A R,
      ŞINCAN VASILE

Avizat pentru legalitate,
Secretarul comunei,

 Jr.Vasile Ioana
Emisa la Suditi,
Astazi,19.11.2012
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