ROMANIA
JUDETUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA
EMITENT PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A nr. 8
din 29.01.2021
Privind constituirea comisiilor pentru concursul de recrutare în funcţia
contractuală temporar vacantă de consilier S I, în cadrul Compartimentului Registratură și
Relații cu Publicul, concurs organizat în data de 12 februarie 2021 – proba scrisă
Primarul comunei Sălacea, județul Bihor,
Analizând referatul înregistrat sub nr. 448 din 29.01.2021, privind propunerea de constituire
a comisiilor pentru concursul de recrutare în funcţia contractuală temporar vacantă de consilier S I,
în cadrul Compartimentului Registratură și Relații cu Publicul, concurs organizat în data de 12
februarie 2021 – proba scrisă;
Având în vedere prevederile art. 554 alin. (7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, coroborat cu prevederile Hotărârii Guvernului 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, actualizată;
Ținând cont de Dispoziția privind suspendarea contractului de muncă al doamnei PUSOK
Erzsebet din funcţia contractuală de consilier S I, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Sălacea, în vederea efectuării concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2
ani, începând cu data 28 decembrie 2020;
Luând în considerare Referatul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru
recrutarea în funcţia contractuală temporar vacantă de consilier S I din cadrul Compartimentului
Registratură și Relații cu Publicul de la Primăria Comunei Sălacea;
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. e) și art. 196, alin.(1) lit.b)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:
Art.1. Se constituie comisia de concurs pentru concursul organizat în data de 12
februarie 2021 – proba scrisă, cu următoarea componenţă:
- preşedinte:
- membri:

secretariat comisiei de
concurs

VAS Katalina

Consilier

NAGY Szabolcs – Lajos

Consilier

SZEGECS Mignon–Imola

Consilier achiziții publice

RACZ Andrea

Consilier

Art.2. Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în
data de 12 februarie 2021 – proba scrisă, cu următoarea componenţă:
- preşedinte:
- membri:

secretariat comisiei de
soluţionare a contestaţiilor

TATAI Tibor

Secretar general al comunei Sălacea

BARABAS Barna

Consilier

SZANTO Judith

Consilier

RACZ Andrea

Consilier

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează comisiile desemnate la
art.1 și la art. 2;
Art.4. Prezenta dispozitie poate fi atacată în condiţiile prevăzute în Legea 554/2004 a
contenciosului administrativ, la instanţa competentă în materie;
Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor de la art.1 și art. 2, dosar dispoziții,
Primarului comunei Sălacea, şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor.

VIDA ATTILA-JOZSEF
Pt. PRIMAR
Contrasemnează,
Secretar general al Comunei Sălacea
TATAI Menyhert Tibor

