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DISPOZIŢIA nr.3/2021

Primarul comunei Săsciori, județul Alba;
 Văzând:

-Dispoziția  nr.386/2020  privind  suspendarea concursului   pentru  ocuparea   posturilor
contractuale  de  execuție  pe  perioadă  nedeterminată,  muncitor calificat  I  ,  respectiv  muncitor
calificat II din cadrul Compartimentului Deservire al Primăriei comunei Săsciori, care nu a intrat în
circuitul civil și nu a produs efecte juridice;

-procesul-verbal nr.10255 /28.12.2020, întocmit de comisia de concurs pentru ocuparea  
posturilor contractuale de execuție pe perioadă nedeterminată, muncitor calificat I , respectiv 
muncitor calificat II din cadrul Compartimentului Deservire al Primăriei comunei Săsciori, prin care
se constată că nu s-a depus nici un dosar pentru a putea avea loc concursul;

 Având în vedere prevederile: 
    -  H.G nr.286/2011  pentru  aprobarea  Regulamentului-cadru  privind  stabilirea  principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și
a  criteriilor  de  promovare  în  grade  sau  trepte  profesionale  imediat  superioare  a  personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  art.155 alin.(1) lit.e și 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 revocă dispoziția nr. nr.386/2020 privind suspendarea concursului  pentru 
ocuparea  posturilor contractuale de execuție pe perioadă nedeterminată, muncitor calificat I , 
respectiv muncitor calificat II din cadrul Compartimentului Deservire al Primăriei comunei Săsciori

Art.2.- Prezenta dispoziție poate fi atacată de persoanele îndreptățite, în temeiul și condițiile
prevăzute de Legea nr.554/2004-privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.

Art.3.- Prezenta dispoziţie  se comunică, prin grija secretarului general al comunei:
                        - Instituţiei Prefectului jud. Alba;
                        - Primarului comunei Sasciori;
                    - Comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea a contestațiilor pentru concursul
stabilit pentru data de 25 ianuarie 2021;
  - Cetatenilor, prin afisare pe site-ul Primariei.

Săsciori,  la 11 ianuarie 2021

        PRIMAR,        CONTRASEMNEAZĂ,
Morar Nicolae-Florin p. SECRETARUL GENERAL,

Ilea Maria-Monica


