
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMLINA ION CREANGA
PRIMAR

DISPOZTTIE

privind constituirea comisiei de examinare a candidatilor
pentru ocuparea functiei contractuale vacante de sef SVSU Ion Creanga.

NR.68 DIN 15.03.2017

Primarul comunei Ion Creanga , judetul Neamt , Ing. Prichici Petrica ;

Avand in vedere anuntul pentru organizare de concurs pentm posturile vacante din aparatul

de specialitate al primarului comunei organizat in perioada 29 -03.04.2017.
Ludnd act de prevederile art.8-11,15,17 din H.G nr.28612011 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 .

Tindnd seama de prevederile Legii nr.2731 2006 privind finanlele publice locale , cu

modificarile si completarile ulterioare ;

Examinand Nota de fundamentare inregistrata la nr. 2563 din 14.03.2017 precum si

cheltuielile cu salariale aferente posturilor vacante intocmit de contabilul primariei comunei Ion
Creanga , aprobat de ordonatorul principal de credite din care rezulta ca << Mdsurile propuse
vizeaza imbunatatirea activitatii cornpartimentelor aparatului de specialitate al Primarului comunei
Ion Creangajudetrul Neamtr >

ln temeiul dispozitiilor art. 61 , art.lll alin.(1) lit >a > alin.(2) din Legea nr.215 I 2001 privind
administratia publica locala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

DISPUN:

Art. l. Se constituie comisia de examinare a candidatilor pentru ocuparea functiilor
contractuale vacante de sef SVSU Ion Creanga , concurs organizat in perioada 29-03.04.2017,
in urmatoarea componenta :

1. Nita Mihaela - secretar comuna -presedintele comisiei,
2. Iftimie Vasile - referent -membru,
3. Suditu Lucica- consilier asistenta sociala-membru,
4. Bulgariu Maria -consilier - secretarul cornisiei .

Art.2. Cornisia prevazuta la art. 1 va duce la indeplinire atributiile prevazute de H.G . nr.

28612011 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.

Art. 3. Secretarul comunei Ion Creanga , va inainta prezenta institutiilor si persoanelor

Avizat ptr. Legalitate,
SECRETAR

NITA MIHAELA

interesate



ROMANIA
ruDETUL NEAMT

COMUNA ION CREANGA
PRIMAR

DISPOZITTE

privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor a candidatilor
pentru ocuparea functiei contractuale vacante de sef SVSU fon Creanga .

NR.69 DrN 15.03.2017

Primarul comunei Ion Creanga,judetul Neamt,Ing. Prichici Petrica;
Avand in vedere anuntul pentru organizare de concurs pentru posturile vacante din aparatul

de specialitate al primarului comunei organizat in perioada 29 -03.04.2017.
LuAnd act de prevederile art.8-11,16,77 din H.G nr.286120ll pentru aprobarea

Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacaut

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.

Tindnd seama de prevederile Legii nr.27312006 privind finan{ele publice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare ;

Examinand Nota de fundamentare inregistrata la nr.2563 din14.03.2017 precum si

cheltuielile cu salariale aferente posturilor vacante intocmit de contabilul primariei comunei Ion
Creanga, aprobat de ordonatorul principal de credite din care rezulta ca (( Mdsurile propuse
vizeaza imbunatatirea activitatii compartimentelor aparalului de specialitate al Primarului comunei
Ion Creangajudetrul Neaml >.

In temeiul dispozitiilor art. 6l , art.l 15 alin.(1) lit ra > alin.(2) din Legea nr. 215 I 2001 privind
administratia publica locala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

DISPUN:

Art. 1 . Se constituie comisia de solutionare a contestatiilor , candidatilor pentru
ocuparea functiei contractuale vacante de sef SVSU Ion Creanga, concurs organizat in perioada
29- 03.04.2017, in urmatoarea componenta :

1. Segneanu Rodica - consilier -presedintele comisiei
2. Podaru Gheorghe - consilier -membru,
3. Morarescu Constantin - consilier-membru,
4. Bulgariu Maria - referent - secretarul comisiei .

Art.2. Comisia prevazuta la art. 1 va duce la indeplinire atributiile prevazute de H.G . nr.
28612011 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 .

Art.3. Secretarul comunei lon Creanga,
interesate .

va inainta prezenta institutiilor si persoanelor
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMI.]NA ION CREANGA
PRIMAR

DISPOZITTE

privind constituirea comisiei de examinare a candidatilor

pentru ocuparea functiilor contractuale vacante, din aparatul de specialitate al primarului
comunei Ion Creanga

NR.70 DrN 15.03.2017

Primarul comunei Ion creanga,judetul Neamt,Ing. Prichici Petrica;

Avand in vedere anuntul pentru organizare de concurs pentru posturile vacante din aparatul

de specialitate al primarului Comunei organizat in perioada ll- 17.04.2017 ,cu modificarile si

completarile ulterioare ;

luana act de prevederile art.8-11,15, 17 din H.G nr.286120Il pentru aprobarea

Regulamentului --cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant

,uu t"rnporur 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 .

Tindnd seama de Prevederile :

- Legii nr.2731 2006 privind finanfele publice locale , cu modificarile si completarile

ulterioare ;

- H.C.L nr. 61 din 26.07.2016 privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor

specifice pentru numirea si eliberarea din functie a administratorului public al comunei

Ion Creanga.
Examinand Nota de fundamentare inregistrata la nr.2564dinI4.03.20I7 precum si

cheltuielile cu salariale aferente posturilor vacante intocmit de contabilul primariei comunei Ion

Creanga , aprobat de ordonatorul principal de credite din care rezulta ca << Mdsurile propuse

vizeaza imbunatatirea activitatii compartimenlelor aparatului de specialitate al Primarului comunei

Ion Creangajude{ul Neaml >.

ln temeiul dispozitiilor art.6l, art.l15 alin.(l) lit>a > alin.(2) din Legea nr.2l5 12001 privind

administratia publica locala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

DISPUN:

Art. 1 . Se constituie comisia de examinare a candidatilor pentru ocuparea functiilor
contractuale vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Ion Creanga , concurs

organizat in perioada II- 17.04.2017, in uffnatoarea componenta :

1. Nita Mihaela - secretar comuna -presedintele comisiei,
2. Boeru Catalina- Iuliana - consilier - membru

3. Suditu Lucica - consilier asistenta sociala - membru,

4. Chelaru Florentina -referent - secretarul comisiei .

Art.2.Comisia prevazuta la art. 1 va duce la indeplinire atributiile prevazute de H.G.nr.
28612011 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.

Art.3. Secretarul comunei Ion Creanga, va
interesate .

institutiilor si persoanelor

PRIM

Avizat ptr. Legalitate,
SECRETAR
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privind
pentru ocuparea

ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA ION CREANCA
PRIMAR

DISPOZITIE

constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor candidatilor
functiilor contractuale vacante, din aparatul de specialitate al primarului

comunei Ion Creanga

NR.71 DrN 15.03.2017

Primarul comunei Ion creanga,judetul Neamt,Ing. Prichici Petrica;
Avand in vedere anuntul pentru organizare de concurs pentru posturile vacante din aparatul

de specialitate al primarului comunei organizat in perioada Il- 17.04.2017 , cu rnodificarile si

completarile ulterioare ;

Luflnd act de prevederile art. 8-11, 16, 17 din H.G nr.286120ll 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 .

TinAnd seama de prevederile :

- Legii nr.2731 2006 privind finanlele publice locale , cu modificarile si completarile
ulterioare ;

- H.C.L nr. 6l din 26.07.2016 privind aprobarea criteriilor , procedurilor si atributiilor
specifice pentru numirea si eliberarea din functie a administratorului public al comunei

Ion Creanga.
Exarninand Nota de fundamentare inregistrata la nr.2564din14.03.2017 precum si

cheltuielile cu salariale aferente posturilor vacante intocmit de contabilul primariei comunei Ion
Creanga , aprobat de ordonatorul principal de credite din care rezulta ca (( Mdsurile propuse
vizeaza imbunatatirea qctivitatii compartimentelor aparatului de specialitale al Prirnarului contunei
Ion Creangajudelul Neamtr >.

ln temeiul dispozitiilor art. 61, art.115 alin.(l) lit >a > alin.(Z) din Legea nr.2l5 / 2001 privind
administratia publica locala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

DISPUN:

Art. 1 . Se constituie comisia de solutionare a contestatiilor candidatilor pentru ocuparea
functiilor contractuale vacante din aparatul de specialitate al prirnarului comunei Ion Creanga ,

concurs organizat in perioada 11-17.04.2017, in urmatoareacomponenta :

1. Segneanu Rodica - consilier -presedintele comisiei,
2. Podaru Gheorghe - consilier - membru ,

3. Florea Alexandu- George -referent - membru,
4. Chelaru Florentina-referent - secretarul comisiei .

Art.Z. Comisia prevazuta la art. I va duce la indeplinire atributiile prevazute de H.G. nr.
28612011 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 .

Art.3. Secretarul comunei Ion Creanga ) va
interesate .

institutiilor si persoanelor

PRIM

Avizat ptr. Legalitate,
SECRETAR

NITA MIHAELA

inainta

ING. PRICHIC



ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMTINA ION CREANGA
PRIMAR

DISPOZITIE
NR.72 DIN 15.03.2017

Privind desemnarea domnului viceprimar Nastase Neculai o

responsabil cu curatenia in Comuna Ion Creanga.

Primarul comunei Ion Creanga , judetul Neamt , Ing. Prichici Petrica ;

Analizand Hotararea privind aprobarea Progtamului pentru salubrizarea localitatilor,
cursurilor de apa si cailor de comunicatii nr. 5 din 10 martie 2017 a Comitetului Judetean

pentru Situatii de Urgenta Neamt , precum si Programul de masuri de ducere la indeplinire

stabilit in sedinta Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Ion Creanga din data de

13.03.2017, conform Procesului verbal de sedinta inregistrat la nr.2467 din 13.03.2017 .

AvAnd in vedere prevederile :

- O.U.G nr.2112004 privind SistemulNational de Management al Situatiilorde Urgenta

, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Ordinul comun al ministrului mediului si padurilor si ministrul administratiei si

internelor nr.14221 192/2072 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea

situatiilor de urgenta generate de inundatii , fenomene meteorologice periculoase, accidente
la constructii hidrotehnice si poluari accidentale pe cursurile de apa si poluari marine
in zona costiera,

- art.90 din O.U.G nr.19512005 privind protectia mediului,cu modificarile si

completarile ulterioare ;

- Contractul de prestari servicii nr. 1335 17445 din 01.09.2016 privind serviciulde
salubrizare la nivelul comunei Ion Creanga,

- H.C.L nr. 2l din 27.02.2017 privind aprobarea Programului de activitati edilitar-
gospodaresti , de interes local care se vor desfasura la nivelul comunei Ion Creanga .

- H.C.L nr.21 din27.02.2017 pentru aprobarea Actului aditional nr. l la Contractulde
prestari servicii a serviciului de salubrizare rtr.1335 din 01.09.2016.

- H.C.L. nr. 23 din 27.02.2017 pentru modificarea si completarea H.C.L nr. 103 /
22.12.2016 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 .

In temeiul dispozitiilor art.63, alin.(5) ,lit." a" ,"e","h" , ale art.64, alin.(1), art. 68 alin.
(1), din Legea nr. 215 1200I, privind administratia publica locala, republicatacu modificarile si
completarile ulterioare :

DISPT]N:

Art.l Se desemneaza, domnul Nastase Neculai , responsabil cu curatenia in Comuna Ion
Creanga.

Art.2 Persoana desemnata la art. 1 cu respectarea prevederilor legale, va duce la indeplinire
masurile dispuse prin sedinta Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Ion Creanga din
data de 13.03.2017 ca urmare ai Hotararii Comitetului Judetean penhu Situatii deUrgenta
Neamt nr.5 din l0.03.20l7,masuri prezentate in anexa la prezentadispozitie.

Art. 3 Incepand cu data prezentei se abroga orice alte dispozitii contrare .

Art. 4. Secretarul comunei va inainta prezental institutiilor si persoanelor interesate.
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