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DISPOZIŢIA nr.32

din 21 aprilie 2016
privind modificarea si completarea Dispozitiei nr.29/2016 referitoare la constituirea
Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru funcţiile
publice vacante de consilier asistent si consilier principal ,din data de 04.05. 2016
Având în vedere :
-adresa Consiliului Judetean Alba, nr.6784/III/30/18.04.2016, prin care este
desemnata d-na Ioana Matei, consilier superior, in comisia de solutionare a
contestatiilor;
-adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.17528/2016 prin care
sunt nominalizate ca reprezentante ale acesteia d-na, Cristea Elena-comisia de
concurs si d-na, Coman Paula-comisia de solutionare a contestatiilor;
- prevederile art. 25 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
modificată şi completată de H:G 1173/2008;
- Prevederile art. 58 alin.(2) lit. b), alin. (6) şi alin.(8) din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 68 şi art. 115 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
emite prezenta,

DISPOZIŢIE:
Art.1.- Cu data emiterii prezentei, se modifica art.1 din Dispozitia
nr.29/2016, privind numirea comisiei de concurs, in sensul nominalizarii
reprezentantului Institutiei Prefectului-judetului Alba si va avea urmatorul cuprins:
Membru: Cristea Elena-consilier juridic, Institutia Prefectului-judetul Alba;
Art.2.- Cu data emiterii prezentei, se modifica art. 2 din Dispozitia
nr.29/2016, privind numirea comisiei de solutionare a contestatiilor, in sensul
nominalizarii reprezentantului Institutiei Prefectului-judetului Albasi al Consiliului
Judetean Alba si va avea urmatorul cuprins:
Membru : Ioana Matei-consilier superior,Consiliul Judetean Alba;
Membru: Coman Paula-consilier juridic, Institutia Prefectului-judetul Alba.
Art.3 Restul prevederilor dispozitiei nr.29/2016, raman valabile.
Art. 4.- Prezenta dispoziţie se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Persoanelor nominalizate în prezenta dispoziţie.
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