
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

DispoziŢiA nr. Lm
din P\`E_       2020

pentru actualizarea componenţei Comisiei de examen şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
pentru examenul de promovare în grad profesiona] a funcţionarilor publici -Serviciul juridic,

contencios, pregătirea şedinţelor şi proceduri administrative -  Direcţia juridică şi administraţie locaLă
din cadru] aparatului de specia]itate a[ Consiliu]ui Judeţean Sălaj  din perioada 21 -23.12.2020

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj;
Având îm vedere:
-      referatul  nr.18306  din o8.12.2020 al Direcţieijuridice şi administraţie locală;
I      art. 25 alin. (1) -(4) şi art. 26 alin. (2) din Hotărârea Guvemului nr. 61 lz2008, pentru aprobarea

nomelor  privind  organizarea  şi  dezvoltarea  carierei  ftincţionarilor  publici,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

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

Guvemului   m.    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 actualizează componenţa Comisiei de concurs  şi  a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
pentru examenul organizat pentru promovarea în grad profesional a fimcţionarilor publici - Serviciul juridic,
contencios,  pregătirea  şedinţelor  şi  proceduri  administrative  -    Direcţia juridică  şi  administraţie  locală  din
cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Consiliului  Judeţean  Sălaj  din  perioada  21  -23.12.2020,    după  cum
umează:

a)   |omisia de examiT:
1. Preşedinte: Cuzdriorean Adrian-Cosmin -şef serviciu
2. Membri:  Şimişnean Adriana-Cristina  -consilierjuridic

3. Secretar:   BuE:,!âLAFT;mri-cŢ#:cim      -c-o:s:::|ri::ridic

P.)pŞ##:::EÎ#acQE±:.direqorexemtiv
2.  Membri:      SurAna-Susana                          -consilier

Cheţan Angela                         -consilier
3. Secretar:       Bojan Florica-Maricica            -consilier

Art.H. Cu data prezentei,  Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean  Sălaj   nr.  226   din  18.11.2020

privind  constituirea  componenţei  Comisiei  de  examen  şi  a  Comisiei  de  soluţionare  a  contestaţiilor  pentru
examenul  de promovare în grad  profesional  a fincţionarilor publici  din  cadrul  aparatului  de  specialitate al
Consiliului Judeţean Sălaj  din perioada  21  -23,12.2020, îşi încetează aplicabilitatea.

Art.III. Cu ducerea la îmdeplinire 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,

Dinu lancu-Sălăjanu

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu V]aicu


