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Avizat ptr. legalitate
SECRETAR

D I S P O Z I I A Nr. 17
din 30 ianuarie 2015
privind componen a comisiei de concurs şi a comisiei de solu ionare a
contesta iilor, pentru examenul/concursul de ocupare a postului de muncitor calificat I
(operare utilaj) si a postului de referent (proiecte fonduri externe), personal contractual,
pe perioada determinata, în aparatul de specialitate al primarului

Primarul comunei Bocşa,
Având în vedere prevederile art.8 alin.(1) din HG 286/ 2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice;
În temeiul art. 68(1) şi art 115(1) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
D I S P U N E:
Art.1. Se constituie comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor,
pentru examenul/concursul de ocupare a postului de muncitor calificat I (operare utilaj), si a
postului de referent (proiecte fonduri externe), personal contractual, pe perioada determinata, în
aparatul de specialitate al primarului, organizat în data de 24.02.2015 proba scrisă, respectiv
26.02.2015 interviul, având următoarea componenţă:
Comisia de concurs:
1. Cighi Elena - consilier - presedinte
2. Dersidan Florica – inspector - membru
3. Margin Vasile-Constantin– inspector - membru
Secretar - secretarul comuna Bocsa
Comisia de soluţionare a contestaţiilor:
1.Samsodan Mariana – consilier- presedinte
2. Turcas-Chiorean Laura-Corina – inspector - membru
3. Lapos Manuela-Carmen – referent - membru
Secretar - secretarul comuna Bocsa.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează membrii
comisiei.
Art.3. - Prezenta dispoziţie se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj;
- membrilor comisiilor ;
- Dosar dispoziţii.
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