
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA  nr. m
2020

pentru modificarea componenţei Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor pentru concursul din data de 19.10.2020

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj;
Având în vedere:
-referatul nr.14.850 din  l5.10.2020 al Direcţiei juidice şi administraţie locală;
-      art.1  şi art. 2 alin.  (1) lit.  a) din   Hotărârea de Guvem nr.  286/2011  pentru aprobarea

Regulamentului-cadru privind  stabilirea principiilor generale  de ocupare  a unui  post
vacant  sau  temporar  vacant  corespunzător  ftncţiilor  contractuale  şi  a  criteriilor  de
promovare   în   grade   sau   trepte   profesionale   imediat   superioare   a   personalului
contractual   din   sectorul   bugetar   plătit   din   fonduri   publice,   cu   modificările   şi
completările ulterioare;

-      art.   191  alin.  (1)  lit.  f din  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvemului  nr.  57/2019  privind

Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare.
În  temeiul  art.  196  alin.  (1)  lit.  b)  din  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvemului  nr.  57/2019

privind Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare,

DISPUN:

Art.I.   Se  modifică  componenţa  Comisiei  de  concurs  şi  a  Comisiei  de  soluţionare  a
contestaţiilor  pentru   concursul   din   data  de   19.10.2020,   organizat  pentru   ocuparea  postului
contractual   vacant   de   Muncitor   calificat   la   Serviciul   administrativ   din   cadrul   Direcţiei

patrimoniu,   constituită  prin   Dispoziţia  preşedintelui   Consiliului   Judeţean   Sălaj   nr.   182   din
28.09.2020, după cum urmează:

Comisia de concurs:

1. Preşedinte: Ghiurco Mircea-Ştefan                           -director executiv adjunct
2. Membri:      Arde]ean Raul-A]exandru-Eusebiu    -şefserviciu

Costin Ramona-Crina                             -şef serviciu
3. Secretar:     Brezoi luliana-Corne]ia                          -consilier, superior

Comisia de solutionare a contestatiilor:
l. Preşedinte: Pop Mariana-Dorina               -consilier, superior
2. Membri:      Iştoan viorica                            -consilier, superior

Ceaca ciprian                          -referent
3. Secretar:      Brezoi luliana-Cornelia         -consilier, superior
Art.    11.    Cu    data   prezentei,   îşi   încetează   aplicabilitatea   Dispoziţia   Preşedintelui

Consiliului Judeţean Sălaj nr.182 din 28 septembrie 2020.
Art. 111. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează:



- Membrii şi secretarul comisiilor;
- Direcţia juridică şi administraţie locală.

Art.IV. Prezenta dispoziţie se comunică la:
-Direcţia juridică şi administraţie locală;
-Membrii şi secretarul comisiilor.

PREŞEDINTE,

Tiberiu Marc

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


