
R O M Â N I A
J U D E Ț U L  C A R A Ș – S E V E R I N

COMUNA CICLOVA ROMÂNĂ
Strada Principală, nr. 203, jud. Caraș-Severin

    Telefon: +40 255 575 305
  E-mail: primariaciclovaromana@yahoo.com

DISPOZIȚIA NR. 111
din 21 Noiembrie 2022

Privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor
la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de secretar general al

unitatii administrativ-teritoriale Comuna Ciclova Romana

Primarul comunei Ciclova Romana
Avand in vedere:

 a) ordinul nr. 384 din 16.11.2022 emis de Institutia Prefectului – Judetul Caras-Severin,
prin care desemneaza un reprezentant in Comisia de concurs si un reprezentant in Comisia de
solutionare a contestatiilor, in vederea ocuparii functiei publice de secretar general al unitatii
administrativ-teritoriale – Comuna Ciclova Romana, jud. Caras-Severin ;
 b) adresa nr. 454/PE din 7.11.2022 a Primariei Orasului Oravita, prin care desemneaza
un reprezentant in Comisia de concurs pentru ocuparea functiei publice de secretar general al
unitatii administrativ-teritoriale – Comuna Ciclova Romana, jud. Caras-Severin ; 
 c) adresa nr. 785 din 8.11.2022 a Primariei Comunei Ciuchici, prin care desemneaza un
reprezentant in Comisia de concurs pentru ocuparea functiei publice de secretar general al
unitatii administrativ-teritoriale – Comuna Ciclova Romana, jud. Caras-Severin ; 
 d) adresa nr. 1359 din 7.11.2022 a Primariei Comunei Ciudanovita, prin care desemneaza
un reprezentant in Comisia de concurs pentru ocuparea functiei publice de secretar general al
unitatii administrativ-teritoriale – Comuna Ciclova Romana, jud. Caras-Severin ; 
 f) adresa nr. 3605 din 8.11.2022 a Primariei Comunei Bania, prin care desemneaza un
reprezentant in Comisia de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei publice de
secretar  general  al  unitatii  administrativ-teritoriale  –  Comuna  Ciclova  Romana,  jud.  Caras-
Severin ;
 g) adresa nr. 2307 din 8.11.2022 a Primariei Comunei Carbunari, prin care desemneaza un
reprezentant in Comisia de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei publice de
secretar  general  al  unitatii  administrativ-teritoriale  –  Comuna  Ciclova  Romana,  jud.  Caras-
Severin ;
 h) adresa nr. 1.652 a Primariei Comunei Gradinari, prin care desemneaza un reprezentant
in Comisia de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei publice de secretar general
al unitatii administrativ-teritoriale – Comuna Ciclova Romana, jud. Caras-Severin

In conformitate cu prevederile:
 a. Prevederile art. 618 alin. (1)-(19) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ 
 b.  Art. 25 si  art.  26 alin.  1 din HG nr.  611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea  si  dezvoltarea  carierei  functionarilor  publici,  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare



 In temeiul art. 155 alin (1) lit.e si art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr,57/2019 privind
Codul administrativ

DISPUNE:

 Art.1 –  Se constituie Comisia de concurs si Comisia de solutionare a contestatiilor la
concursul de ocupare a functiei publice de secretar general al unitatii administrativ-teritoriale
Comuna Ciclova Romana, jud. Caras-Severin, organizat in data de 30 decembrie 2022, proba
scrisa, in urmatoarea componenta :

Comisia de concurs:
Reprezentant ANFP : George Catalin Catana, consilier juridic Institutia Prefectului CS
Presedinte:   - Thernes Karina – Reprezentant Institutia Prefectului Caras-Severin
Membrii:       - Babun-Iacob Gabriela – Secretar general al UAT Oravita                     

      - Simion Lavinia – Secretar general al UAT Ciuchici
      - Florea Maria – Secretar general al UAT Ciudanovita

Comisia de solutionare a contestatiilor :
Reprezentant ANFP : Alina Paulescu, consilier juridic Institutia Prefectului Caras-Severin
Presedinte:  - Ursu Dorel-Adrian – Reprezentant Institutia Prefectului Caras-Severin
Membrii:       - Marin Pavel – Secretar general UAT Bania

      - Boboescu Ana – Secretar general UAT Carbunari
      - Craia Emanuel-Vasile – Secretar general UAT Gradinari

Art.2 – Secretariatul comisiei de concurs și a comisiei de solutionare a contestatiilor va
fi asigurat de doamna Becker Veronica - Consilier I asistent in cadrul Compartimentului Agricol,
Cadastru si Urbanism al UAT Ciclova Romana.

Art.3  –  Persoanele  desemnate  în  comisia  de  concurs,  comisia  de  solutionare  a
contestatiilor și secretarul comisiilor vor indeplini atribuțiile prevazute la art.40 și art.41 din
HG  nr.611/2008  privind  aprobarea  normelor  privind  organizarea  și  dezvoltarea  carierei
functionarilor publici, cu modificarile și completarile ulterioare.

Art.4 – Pentru activitatea desfasurata în cadrul comisiei de concurs, precum și pentru
cea  desfasurata  în  cadrul  comisiei  de  solutionare  a  contestatiilor,  membrii  și  secretarul
acestora vor beneficia de o indemnizatie reprezentând 10% din salariul de baza minim brut pe
țara garantat în plata .

Art.5 – Prezenta dispoziție se comunica, prin grija secretarului general al comunei:
   - Institutiei Prefectului – Judetul Caras-Severin

        - Primarului comunei Ciclova Romana
   - Persoanelor nominalizate în prezenta dispoziție

          PRIMAR                                      Contrasemneaza pentru legalitate
     Golu Mircea–Cătălin                              p. Secretar general, Becker Veronica


