
ROMÂNIA 

 JUDEȚUL BACĂU 

COMUNA TAMAȘI 

- PRIMAR - 

 

DISPOZIȚIE 

privind organizarea si desfasurarea concursului de recrutare în vederea ocupării functiei 

publice de conducere vacante de Secretar General al Comunei Tamasi 

 

PRIMARUL COMUNEI TAMAȘI, JUDEȚUL BACĂU: 

 
Având în vedere : 

- Prevederile HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si conpletarile ulterioare; 

- Art. 617, alin (2) si art. 618 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative; 

- Adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 11820/2022, inregistrata la sediul 

Primariei comunei Tamasi sub nr. 3037/07.04.2022; 

- Adresa UAT Letea Veche nr. R3934/07.04.2022, inregistrata la sediul Primariei comunei 

Tamasi sub nr.3047/07.04.2022; 

- Adresa UAT Buhoci nr. 2645/06.04.2022 inregistrata la sediul Primariei comunei Tamasi 

sub nr.3056/07.04.2022; 

- Adresa Comunei Gioseni nr. 925/06.04.2022 inregistrata la sediul Primariei comunei 

Tamasi sub nr.3059/07.04.2022; 

- Adresa Comunei Garleni nr. 3163/07.04.2022 inregistrata la sediul Primariei comunei 

Tamasi sub nr.3061/07.04.2022; 

- Adresa Comunei Nicolae Balcescu nr. 4854/06.04.2022 inregistrata la sediul Primariei 

comunei Tamasi sub nr.3074/08.04.2022; 

- Adresa Comunei Horgesti nr. 2960/07.04.2022 inregistrata la sediul Primariei comunei 

Tamasi sub nr.3075/08.04.2022; 

- Adresa Institutia Prefectului-judetul Bacau nr. 7299/08.04.2022 inregistrata la sediul 

Primariei comunei Tamasi sub nr.3082/08.04.2022; 

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. b, art. 197, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ. 

Emite prezenta 

DISPOZIȚIE 

 

ART.1 – Se aprobă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării functiei publice de 

conducere vacante de Secretar General al Comunei Tamasi, judeţul Bacău, în data de 12.05.2022 

ora 1000, proba scrisă; 

 

ART.2 – Se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de solutionare a contestatiilor pentru 

concursul organizat în vederea ocupării functiei publice de conducere vacante de Secretar General 

al Comunei Tamasi, judeţul Bacău, in componenta prevazuta in Anexa 1 la prezenta dispozitie; 

 

ART.3 - Se aprobă condițiile de participare și documentele necesare pentru înscrierea la 

concursul de recrutare în vederea ocupării functiei publice de conducere vacante de Secretar 

General al Comunei Tamasi, judeţul Bacău, conform anexei nr. 2 la prezenta dispoziție. 

 

ART. 4 - Se stabileşte bibliografia și tematica pentru concursul de recrutare în vederea ocupării 

functiei publice conducere vacante de Secretar General al Comunei Tamasi, judeţul Bacău, 

conform anexei nr. 3 la prezenta dispoziţie. 

 
 



 
 
 
 
 

ART. 5 - Împotriva măsurilor dispuse, se poate face contestație la Instanța de Contencios 

Administrativ, în termen de 30 de zile de la data comunicării. 

 

ART. 6 - Prezenta dispoziție se va comunica persoanelor nominalizate, Compartimentului 

financiar-contabil, impozite și taxe și Instituției Prefectului – Județul Bacău. 

 

              PRIMAR,                                                                Avizat pentru legalitate, 

      Matieș Andrei Daniel                                  Secretar General, 

                                                                                                        Ciocarlan Andreea 
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