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pentru actualizarea componenţei Comisiei de examen şÎ a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
pentru examenu] de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatu]ui de

specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj  din perioada  26 -28.072021

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj;
Având îm vedere:
-referatul  nr.13007 din l5.07.2021  al Direcţieijuridice şi administraţie locală;
-      art. 25 alin. (1) -(4) şi art. 26 alin. (2) din Hotărârea Guvemului nr. 611#008, pentm aprobarea

normelor  privind  organizarea  şi  dezvoltarea  carierei  ftincţionarilor  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.I. Se actualizează componenţa Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
pentm  examenul  organizat  pentni  promovarea  îm  grad  profesional,  a  ftncţionarilor  publici  din  cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj din perioada 26 -28.07.2021,  după cum umează:

a)   Comisia de examen:
l. Preşedinte: Maruşca Leontina-Lucica     -director executiv
2. Membri:       Ghilea loana-Lavinia               -director executiv

Cuzdriorean Adrianlcosmin - şef serviciu

3. Secretar:     Bojan Florica-Maricica           -consilier

b)  Comisia de solutionare a contestatiilor:
1.  Preşedinte: Şimişnean Adriana-Cristina  -consilierjuridic
2.  Membri:      Cheţan Angela                            -consilier

Stanciu Mariana-Crina          -consilier achiziţii publice
3. Secretar:       Bojan Florica-Maricica          -consilier

Art.II. Cu data prezentei, Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj   nr.166  din 24.06.2021

privind  constituirea  componenţei  Comisiei  de  examen  şi  a  Comisiei  de  soluţionare  a  contestaţiilor pentru
examenul de promovare rm grad profesional a ftncţionarilor publici  din  cadrul  q)aratului  de  specialitate al
Consiliului Judeţean Sălaj  din perioada  26 -28.07.2021, îşi încetează plicabilitatea.

Art.III. Cu ducerea la ^mdeplinire 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-Să]ăjanu

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Cosmin-Radu V]aicu


