ROMANIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA BRUIU

DISPOZIŢIA NR. 10
privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, in
vederea ocupării postului - ŞOFER - in cadrul Serviciul Public de Administrare a
Domeniului Public si Privat, prin concurs organizat in data de 10.03.2016

___

Primarul Comunei Bruiu,
Avind in vedere prevederile art. 8, alin.(l) H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, modificata si completata,
In temeiul art. 63, alin. (5) , lit. e, art. art. 68, alin. (1) si 115, alin. (1) lit. a) din Legea
215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si completările
ulterioare
DISPUNE :

-

Art. 1 - Se constituie comisia pentru concursul organizat in data de 10 martie 2016, in
vederea ocupării postului personal contractual - şofer, in cadrul Serviciul Public de
Administrare a Domeniului Public si Privat, in următoarea componenta:
Preşedinte - Risnoveanu Marius - viceprimar - Primăria comunei Bruiu, judeţul
Sibiu;
Membrii : Cristescu Petrică
- inspector - Primăria comunei Bruiu, judeţul
Sibiu;
Cernea Mircea - consilier local - Consiliul Local al Comunei Bruiu,
judeţul Sibiu;
Art.2. Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor in următoarea componenta :
Preşedinte - Gherghel Ancuta Maria - inspector contabil - Primăria comunei Bruiu,
judeţul Sibiu;
M em brii: Matara Dorin Liviu - referent - Primăria Comunei Bruiu
Matara Eugenia Laura - referent - Primăria Comunei Bruiu;
Art.3. Secretariatul acestor comisii se asigura de către - Gherghel Viorica - secretar
Comuna Bruiu
Art.4.Concursul se va desfasura la sediul Primăriei comunei Bruiu după cum urmeaza:
- proba scrisa
- 1 0 martie .2016 - ora 10,00
- interviu
- 12 martie, ora 10,00
Art. 5 Prezenta dispoziţie va fi dusa la indeplinire de către persoanele nominalizare la
art. 1 si 2.
Emisa in Bruiu la data de 18.02.2016

A V IZ A T ,

SECRETAR,
Gherghel Viorica
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