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DISPOZIŢIA nr. 222/2020 
 privind suspendarea concursului  si revocarea Dispozitiei nr.211 - pentru ocuparea postului  

contractual  vacant  de muncitor calificat I (buldoexcavatorist)- 
compartiment Deservire din cadrul Primăriei comunei Săsciori 

 
Primarul comunei Săsciori, judetul Alba; 

  Vazand: 
 -adresa nr.9715/G/SJ/II.C/07.07.2020 a Institutiei Prefectului-Judetul Alba; 
 -adresa nr.9529/G/SJ/II.C/03.07.2020 a Institutiei Prefectului-Judetul Alba; 
  Având în vedere prevederile:  
      -art.27*) alin(3) din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19; 
         - art.1 din Hotararea nr. 476/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si 
masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combatrea pandemiei de COVID-19; 
 În temeiul  art.155 alin.(1) lit.e �i a art.196 alin.(1) lit.b din O.U.G. nr.57/2019 privnd Codul 
administrativ; 

 
   D I S P U N E: 

 
Art.1.- Se suspenda concursul organizat  în data de 29 iulie 2020 ora 10.00-proba practica, 

respectiv in data de  30 iulie 2020 , ora 10.00-interviul, pentru ocuparea postului  contractual  
vacant  de muncitor calificat I (buldoexcavatorist)-compartiment Deservire din cadrul Primăriei 
comunei Săsciori,pana la inlaturarea masurilor preventive adoptate in vederea inlaturarii acestui 
virus. 

Art.2.- Se va relua procedura de organizare si desfasurare a concursului suspendat, care se 
va efectua conform regulamentului aprobat prin  H.G nr.286/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare, la o data ulterioara 
 Art.3.-Se revoca Dispozitia nr.211/26.06.2020 emisa de Primarul Comunei Sasciori privind 
constituirea comisiei de concurs �i a comisiei de solu�ionarea a contesta�iilor pentru ocuparea 
postului  contractual  vacant  de muncitor calificat I (buldoexcavatorist)-compartiment Deservire 
din cadrul Primăriei comunei Săsciori, concurs stabilit pentru data de 29 iulie2020. 
 Art.4.- Prezenta dispoziţie  se comunică, prin grija secretarului general al comunei: 
                        - Instituţiei Prefectului jud. Alba; 
                        - Primarului comunei Sasciori; 
                    - Comisiei de concurs �i a comisiei de solu�ionarea a contesta�iilor pentru concursul 
stabilit pentru data de 29 iulie2020; 
    - Cetatenilor, prin afisare pe site-ul Primariei.  
     
 

Săsciori,  la 13 iulie 2020 
 

 
        PRIMAR,             CONTRASEMNEAZĂ, 
Morar Nicolae-Florin      p. SECRETARUL GENERAL, 
         Ilea Maria-Monica 
 


