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DISPOZITIA  nr.15+
din    \*  tHct-ti{}'dr.`ETo2o

privind constituirea Comisiei de concurs Si a Comisiei de solutionare a contestatiilor
pentru concursul din data de 14.01.2021

Presedintele Consiliului Judetean Salaj ;
Avind in vedere:
-      referatul   nr.19049 din  16.12.2020 al Directieijuridice Si administratie locala;
-      art.1   Si  art.  2  alin.  (1)  lit.  a)  din    Hotaratea  de  Guvem  nr.  286/2011  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, cu modificarile Si completatile ulterioare;

-      art.191  alin.  (1)  lit.  f din  Ordonanta de  Urgenta  a  Guvemului  nr.  57/2019  privind  Codul

administrativ, cu completarile Si modificarile ulterioare;
in temeiul art.196 alin.  (I)  lit.  b) din Ordonanta de  Urgenta a Guvemului  nr.  57/2019 privind

Codul administrativ, cu completarile Si modificarile ulterioare,

DISPUN:

Art.1.  Constituirea  Comisiei  de  concurs  Si  a  Comisiei  de  solutionare  a  contestatiilor pentru
concursul  din  data  de   14.01.2021,   organizat  pentru  ocuparea  functiei  contractunle  de  conducere
vacanta  de  Director  executiv  la  Directia  monitorizare  investitii  publice  din  cadrul  aparatului   de
specialitate al Consiliului Judetean Salaj, dupa cum urmeaza:

a) Comisia de concurs:
I. Presedinte: Ghilea loana-Lavinia         -director executiv
2. Membri:      Pop Letitia                               -director executiv

Maru§ca Leontina-Lucica - director executiv
3.  Secretar:       Brezoi Iuliana-Cornelia      -consilier

b) Comisia de solutionare a contestatii]or:
1. Presedinte: Vlaicu cosmin-Radu             -secretar general al judetului
2. Membri:      Popovici Katalin-Aletta       -arhitect sef

Ghiurco Mircea-Stefan        -director executiv adjunct
3. Secretar:      Brezoi Iu]iana-Cornelia       -consilier

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza:
- membrii Si secretarul comisiilor;
-Directia juridica Si administratie locals.

Art.3. Prezenta dispozitie se comunica la:
- Directia juridica Si administratie locala;
- membrii Si secretarul comisiilor.

PRESEDINTE,

Dinu Iancu-Salajanu

Contrasemneaza:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


