
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

DispozIŢIA nr. H
din     ls ftHIQmffiîE_  202l

privind constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
pentru concursul din data de 22.03.2021

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj ;
Având în vedere:
-     referatul  nr. 2492 din 15.02.2021  al Direcţieijuridice şi administraţie locală;
-     art.  25  alin.  (1)  -(3)  şi  art.  26  alin.  (1)  din Hotărârea Guvemului  nr.  611/2008,  pentm

aprobarea normelor privind dezvoltarea carierei  fimcţionarilor publici,  cu modificările  şi
completările ulterioare ;

-      art.191  alin. (1) lit. f), raportate la prevederile art. 618 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă

a  Guvemului  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

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

DISPUN:

Art.1.  Constituirea  Comisiei  de  concurs  şi  a Comisiei  de  soluţionare  a contestaţiilor pentm
concursul din data de 22.03.2021, organizat pentru ocuparea fimcţiei publice de conducere vacantă de
Director executiv la Direcţia patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Sălaj,  după cum umează:

a) Comisia de concurs:
1. Preşedinte: Maruşca Leontina-Lucica      -director executiv
2. Membri:      Pop Letiţia                                   -director executiv

Ghilea loana-Lavinia              -director executiv
Murăreanu Mioara-Aurica   -şef serviciu
Nădişan cristina-Gabriela    -reprezentantul Agenţiei Naţionale a

Funcţionarilor Publici
3. Secretar:      Copceac pompiHa-Mire]a       -consilier
b) Comisia de solutionare a contestatiilor:
1. Preşedinte: Dr. Vlaicu cosmin-Radu         -secretar general al judeţului
2. Membri:      Popovici Katalin-Aletta            -arhitect şef

Cuzdriorean Adrian-Cosmin - şef serviciu
Butaş Dorel-Marius                  -şef serviciu
Mocuţa Raul                                -reprezentantul Agenţiei Naţionale a

Funcţionarilor Publici
3. Secretar:      Copceac pompilia-Mirela        -consilier
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se ^mcredinţează:

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

Art3. Prezenta dispoziţie se comunică la:
-Direcţia juridică şi administraţie locală;
- membrii şi secretarul comisiilor.

PREŞEDINTE,

Dinu lancu-Sălăjanu

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

CosminiRadu Vlaicu


