
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ 
COMUNA BĂIUŢ 
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 89 
Din 26.04.2022

privind constituirea comisiei de examinare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
pentru concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de topograf

Primarul comunei Băiuţ. judeţul Maramureş;
Ca urmare a necesităţii ocupării prin concurs a postului contractual vacant de 

topograf;
Având în vedere:
-prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Băiuţ nr. 21/2022 privind 

aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Primăriei comunei Băiuţ;
-adresa Primăriei comunei Săcălăşeni nr. 3193/2022 prin care a fost desemnat un 

reprezentant al instituţiei în comisia de examinare;
-prevederile H.G. nr. 286 din 23 martie 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;

în temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d ) , alin. (5) lit. e) si art. 196 alin. (1) 
lit. b din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare;

DISPUNE

Art.l. Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea postului contractual 
vacant de topograf.

Art.2. Se constituie comisia de examinare a candidaţilor înscrişi la concursul pentru 
ocuparea postului contractual vacant de topograf având următoarea componenţă:

1. Pintea Cecilia -  viceprimar -  preşedinte
2. Man Cristian Adam -  consilier superior -  membru
3. Balint Alexandru -  inspector de specialitate -  membru

Art. 3 Se numeşte comisia de soluţionare a contestaţiilor având următoarea 
componenţă:

Rozenbaum Meda — şef birou -  preşedinte 
Chifor Eniko -  consilier superior -  membru 
Ilieş Viorica -  consilier superior -  membru



Art. 4 Secretariatul comisiei de concurs şi a celei de soluţionare a contestaţiilor va 
fi asigurat de dl secretar general Pop Aurelian Victor.

Art.5. Susţinerea probei scrise a concursului va avea loc la data de 16.05.2022, ora 
10,00 la sediul Primăriei din localitatea Băiuţ nr. 52.

Art.6. Dispoziţia se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei.
Art.7. Prezenta dispoziţie se comunică:

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
- Membrilor comisiei de examinare;
- Dosar

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL 

POP AURELIAN VICTOR


