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Art. 1. Se stabileşte comisia de concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante —

personal contractual - îngrijitor clădiri în cadrul Primăriei comunei Şanţ, care va avea
loc în data de 21 mai 2017 ora 10,00 la sediul Primăriei comunei Şanţ, care va avea

următoarea componenţă;
1.Radu Anca Florina - inspector - preşedinte,
2.Pomohaci Lazăr - inspector - membru,
3.Guşă Ioana-Maria - inspector — membru,

4.Iuşan Camelia-Leontina - inspector - secretar.
Membru rezervă : Forogău Adela-Gabriela - inspector - membru

Szabo Ioan  primarul comunei Şanţ.
Având în vedere ; -  anunţul de concurs afişat la avizierul primăriei şi pe site-ul

comunei înscris sub nr. 1854 din 24-04-2018,
-raportul d-nei Iuşan Camelia-Leontina, inspector în cadrul

Primăriei comunei Şanţ, înscris sub nr. 1857 din 24-04-2018,
-prevederile HCL Şanţ nr.  29 din 17-04-2018 privind

aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate a primarului comunei Şanţ pe anul

2018,
-prevederile art. 10, art. 11, art. 35,art.38 din Legea cadru nr.

153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătiri din fonduri publice,
-prevederile HCL Şanţ nr. 10 /13-02-2018 privind aprobarea

bugetului de venituri şi cheltuieli a comunei Şanţ pe anul 2018
- prevederile Legii nr. 2 / 2018 privind bugetul de stat pe

anul 2018,
-prevederile   HG  nr.    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,
-prevederile  Legii nr.   52/2001  privind transparenţa

decizională în administraţia publică.
în temeiul prevederilor art.63 alin.(l) lit.c, alin.(4) lit.a, alin (5) lit.e, art.68

alin.(l) şi art.115 alin (1) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPOZIŢIE

privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante - îngrijitor

clădiri din cadrul Primăriei comunei Şanţ;
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Szabo Ioan

Art. 2. Se stabileşte comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru
ocuparea a 3 posturi vacante - personal contractual - îngrijitor clădiri în cadrul Primăriei
comunei Şanţ, care va avea loc în data de 21 mai 2018 la sediul Primăriei comunei Şanţ

care va avea următoarea componenţă:
1.Moisil Anton- viceprimar - preşedinte,
2.Filipoi Monica-Daniela - inspector - membru,

3.Flămând Lucia - inspector - membru,

4.Iuşan Camelia-Leontina - inspector - secretar.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează comisiile

stabilite la art. nr-. 1 şi 2.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică cu Biroul financiar contabil din cadrul

Primăriei corn. Şanţ, cu membrii comisiei stabiliţi la art. nr. 1 şi art. 2, şi cu Instituţia
Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud în termen de 5 zile de la adoptare prin grija

secretarului.


