
 
Primarul orasului Seini 

 

D I S P O Z I T I A   nr. 177/2021 

 

privind constituirea comisiei pentru organizarea si desfasurarea concursului  

pentru ocuparea postului contractual pe perioada nedeterminata de Inspector specialitate II – Serviciul 

administratie, urbanism, agricol 

 

Primarul orasului Seini  

 

 Avand in vedere faptul ca la Serviciul administratie, urbanism, agricol din cadrul Aparatului de 

specialitate al primarului exista un post vacant de Inspector specialitate II si care e necesar sa fie ocupat. 

In conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor 

contractuale ,cu modificarile si completarile ulterioare;  

         În temeiul  art.155 alin. 1 lit. e, alin. 5 lit. a, lit. e  si art. 196, al. 1, lit. b din  OUG 57/2019 privind 

Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare: 

 

D I S P U N E 

 

 Art.1. Se constituie comisia pentru organizarea si desfasurarea concursului din data de 29.09.2021 

pentru ocuparea postului de Inspector Specialitate II la Serviciul administratie, urbanism, agricol din cadrul 

Aparatului de specialitate al primarului in urmatoarea  componenta: 

1. Bogdan Raul  - architect sef - Presedinte; 

2. Olah Timea – inspector urbanism – membru; 

3. Danci Gabriela  - consilier juridic -  Membru 

         Art.2. Se desemneaza ca si secretar al comisiei d-nul Filipas Calin –Inspector in cadrul Aparatului de 

specialitate al primarului. 

        Art.3. Se constituie comisia de solutionare a contestatiilor pentru concursul din 29.09.2021  in 

urmatoarea componenta : 

1. Szilagyi Stefan – sef  administratie- Presedinte 

2. Istrate Calin – sef SVSU - Membru 

3. Salavastru Ilie – sef statie Biogaz - Membru     

       Art.4. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetului Maramures; 

- Membrilor comisiilor; 

- Serviciul administratie, urbanism, agricol din cadrul Aparatului de specialitate al primarului ; 

- Serviciului economic si resurse umane din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Se afiseaza. 

 

 

 

Seini la 02.09.2021   

 

                                                                                            Primar, 

            ec. Tulbure Gabriela Florica 

 

 

 

            Contrasemneaza 

            Secretar general, 

            Danci Gabriela 


