
ROMANIA
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PRIMAR

DISPOZITIA Nr. 172 I 2A2l
privind constituirea Comisiei de concurs si a comisiei de so,lutionare a contestatiilor pentru concursul

orgunizat in data de 27 decembrie 2021

Aldea Ioan-Ovidiu - primar al comunei Atel, jude{ul Sibiu,
in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadlru

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui porst vacant sau temporar vacant corespunzalor
functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade sau trepte profesi,onale imediat superioare a
personalului aontractul din sectorul bugetar platit din fonduri pulblice.

Avand in vedere anuntul nr. 3175 din data de 22.01.20t21prin care se aproba publicarea concursului
pentru ocuparea functiei contractuale de muncitor calificat din caOfut serviciutui Oe adm
domeniului public di privat al comunei Atel. judetul Sibiu.

Avand in vedere .H.C.L. Atel nr. 31 din data de 27 .09.20t21privind aprobarea modificarii organigramei
si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primaLrului comunei Atel, judetul
Sibiu.

In temeiul prevederilor art. 155, aft 196 alin.1, lit.b), art. 385 alin.3, art.467, art. 618 alin.3) din O.U.G.
nr.57 I 2016 privind Codul administrativ, cu modificarile si comrpletarile ulterioare.

DISPUNE:

Art. 1. Se constituie la nivelul comunei Atel, judeful Sibiu, comisia de concurs pentru ocuparea postului
vacant de muncitor calificat , organizat in data de 27 .12.2021. ptroba scrisa dupa cum urmeaza:

1.- presedinte - BALAN Sorin-Stefan - concilier prirrcipal Primaria comunei Atel,
2.- membru - LAPADAT Valer-Nicolae - viceprimar - Primaria comunei Alma,
3.- membru - MEDESAN Vasile-Grigore - referent llr- Primaria comunei Atel,

- secretar comisie de concurs - Anghel Gheorghe- se,oretar general comuna Atel.
Art. 2. Se constituie la nivelul comunei Atel, judeJul Sibiu, comisia de solutionae a contestatiilor

concursuluipentruocupareapostuluivacantdemuncitorcalificatlrorganizatindata de27.12.202l.probascrisa
dupa cum urmeaza:

1.-presedinte - LAPADAT Lucia - secrtar gene'ral Primaria comunei Alma,
2.- membru - HALMACIU Cornelia - cosilier superior - Primaria comunei Atel,
3.- membru - DUCULECI Anamaria - consilier principal - Primaria comunei Atel,

- secretar comisie de concurs - Anghel Gheorghe- secretar general comuna Atel.
Art. 3. Atributiile comisiei constituitd potrivit art. I si art. 2 sunt cele reglementate de H.G. nr.286l

2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui po,st
vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractul din secl;orul bugetar platit din fonduri publice.

EmisI in Atel la darta de 0] decembrie 2021.
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