
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

D[SPoZ[TIA nr. ffl
din laNI\Etr&fr;E   2o2o

privind constituirea Comisiei de examen si a Comisiei de solutionare a contestatiilor
pentru examenul de promovare in grad profesional a functionarilor publici - Serviciul juridic,

contencios, pregatirea Sedintelor §i proceduri administrative -  Directia juridica §i administratie
locala din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Salaj,

din perioada  21  -23.12.2020

Presedintele Consiliului Judetean Salaj ;
Avind in vedere:
-      referatul ur.17222  din  18.11.2020 al Directieijuridice §i admiristratie locals;
-      art. 25  Si art.  26 alin.  (2) din Hot5ratea Guvemului nr.  611/2008, pentru aprobarea normelor

privind   organizarea   Si    dezvoltarea   carierei    functionarilor   publici,    cu   modifica,rile    Si
completinle ulterioare;

-      art.191  alin.  (1)  lit.  f),  raportate la prevederile  art.  618  alin.  (5)  din Ordonanta de Urgenta a

Guvemului   nr.    57/2019   privind   Codul   administrativ,   cu   completarile   Si   modificinle
ulterioare.

in temeiul  art.196  alin.  (1)  lit.  b)  din  Ordonanta de  Urgenta a Guvemului  nr.  57/2019 privind
Codul administrativ, cu complet5rile Si modificatile ulterioare,

DISPUN:

Art.1.  Constituirea  Comisiei  de  examen  Si  a  Comisiei  de  solutionare  a  contestatiilor  pentru
examenul  de  promovare  in  grad  profesional  a  functionarilor  publici  -  Serviciul  juridic,  contencios,
pregatirea  Sedintelor  §i  proceduri  administrative  -    Directia juridica  Si  administratie  locals din  cadrul
aparatului  de  specialitate  al  Consiliului  Judetean  Salaj,     din    perioada  21   -23.12.2020,  dupa  cum
urmeaza:

a)   Comisia de examen:
1. Presedinte: Cuzdriorean Adrian-Cosmin -Sef serviciu
2. Membri:      Simisnean Adriana-Cristina  -consilierjuridic

Buhatel Anca-Raluca                 -consilier juridic
3.  Secretar:      Copceac pompilia-Mirela         -cousilier

b)  Comisia de solutionare a contestatiilor:
1.   Presedinte: Pop Letitia                                       -director executiv
2.  Membri:      SurAna-Susana                           -consilier

Bojan F]orica-Maricica            -consilier
3.  Secretar:        Copceac pompilia-Mirela        -consilier

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza:
- membrii si secretarul comisiilor;
- Directia juridica Si administratie locals.

Art.3. Prezenta dispozitie se comunica la:
- Directia juridica Si admiristratie locals;
- membrii Si secretarul comisiilor.

PRESI]DINTE,

Dinu Iancu-Salajanu

Contrasemneaza:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu


