
 

                                                          
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

PRIMARUL COMUNEI 

 

 

DISPOZIŢIE 

 
  cu privire la modificarea componenței nominale a comisiei de soluționare a contestațiilor  la concursu  pentru ocuparea unei  funcții   

                                  publice ,respectiv  Inspector Clasa I grad debutant  în cadrul compartimentului financiar- contabil 

 

 

Având în vedere prevederile art. 469 punctele 5,9,10 din OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ ,precum și  

prevederile art.25 ,art.26 punctul 2,art. 29 art.42  din HGR.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind   organizarea şi 

desfăşurarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

  Având în vedere adresele  nr.9249/26.11.2020 a primăriei  oraș SOMCUTA MARE și nr.3064/27.11.2020 a 

primăriei comunei  ARDUSAT , prin care desemnează reprezentanții  acestora  pentru înlocuirea unor membrii comisia  de 

soluționare a contestațiilor; 

 In temeiul prevederilor art. 155 aliniatul 1 litera ”d” aliniatul 5 litera”e” ,aliniatul 196  aliniatul 1 litera „b”   din   

OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 5 iulie 2019; 

  Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş,emite prezenta , 

 

D I S P O Z I Ț I E : 

 

  Articolul 1. Se modifică componența nominală  a  comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul ,pentru 

ocuparea unei  funcții publice ,respectiv  Inspector Clasa I grad debutant  în cadrul compartimentului financiar- contabil , concurs 

susținut în data de 26 noiembrie 2020-proba scrisă , având  următoarea componență; 

 

BOT TATIANA-șef serviciu economic- din cadrul primăriei orașului Șomcuta Mare.         Presedinte 

MARCHIS MARIOARA-consilier achiziții publice-primăria comunei Ardusat           Membru 

FLORIAN-MAN MIRELA-ALINA    -Șef birou Financiar-contabilitate   Primăria comunei SĂCĂLĂȘENI       Membru 

Articolul 2.  Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică prin grija secretarului  

general al comunei, în conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Prefectului 

Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate ,precum și   

 -membrilor comisiilor 

-compartimentului de resurse umane. 

 

      PRIMAR 

 

     DUMUŢA  AUREL  

 

 

Băiţa de sub Codru              CONTRASEMNAT  

la 27.11.2020                                                            pentru legalitate   

                                                                Secretarul General al  Comunei 

Nr. 107                                                Traian Dragos 

 


