
     
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

PRIMARUL COMUNEI      

                                                          DISPOZIŢIE 
 

cu privire la  modificarea componenței nominale a  comisiei de examinare a candidaților  înscrişi la 

concursul pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului -personal de întreținere a curățeniei –

compartimentul întreținerea curateniei-  . 

   

   Având în vedere prevederile art.8 din Regulamentul –Cadru , privind stabilirea  principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant,corespunzător funcției contractuale  din sectorul bugetar ,aprobat 

prin Hotărârii Guvernului României nr.286/2011,cu modificările și completările ulterioare; 

Luând act de cererea domnului POP TRAIAN-viceprimar al comunei ,numit în cadrul  

comisiei de examinare a candidaților  înscrişi la concursul pentru ocuparea pe perioadă determinată a 

postului -personal de întreținere a curățeniei în calitate de membru, prin care solicită înlocuirea sa din 

această comisie pe motiv de incopatibilitate cu o parte dintre candidații înscrisi la acest conncurts; 
 In temeiul prevederilor art. 155 aliniatul 1 litera ”d”  ,aliniatul 5 litera”e” și ale art. 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; 

 

                                                                    DISPOZIȚIE; 
   

  Articolul 1. Se modifică componența nominală a comisia de examinare a candidaţilor înscrişi la 

concursul pentru  ocuparea postului  de  -personal de întreținere a curățeniei–compartimentul întreținere a 

curateniei-  din cadrul aparatului  de specialitate al  Primarului comunei Băiţa de sub Codru,care v-a avea  următoarea 

componenţă; 

  Numele şi prenumele   Funcţia                        Funcţia în comisie 

   

DRAGOȘ TRAIAN                     Secretar comuna              PREŞEDINTE 

  BANCOȘ SIMONA-NADIA             Inspector    Membru 

  SABOU MIRCEA-VASILE               Referent -primăria ARINIȘ              Membru 

  RUS CRISTELUȚA-IULIANA          Inspector    Secretar al comisiei   

   

 Articolul 2. Prezenta dispoziţie  ,se publică  în monitoul oficial local al comunei  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 comisiei 

 

 PRIMAR 
 

              DUMUTA AUREL 

 

 

Băiţa de sub Codru              CONTRASEMNAT  

la 08.04.2021                                                            pentru legalitate   

                                                                Secretarul General al  Comunei 

Nr.35                                                              Traian Dragos 
 

 

 

    

 

 

 


