
 

 

                                                   

D I S P O Z I T I E 

Referitor la : Suspendarea  concursului organizat în perioada 14.04.2021. -  15.04.2021 privind 

ocuparea unui post vacant aferent personalului contractual de execuție la Compartimentul instituții 

de cultură 

 

Având în vedere:  

• Sesizarea  domnului Stănică Dumitru   cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind 

organizarea si desfasurarea concursului  din  perioada 14.04.2021 -  15.04.2021 privind 

ocuparea unui post vacant aferent personalului contractual de execuție la Compartimentul 

instituții de cultură în sensul că membrii comisiei nu îndeplinesc condițiile legale de  pregatire 

si experienta profesionala in domeniul postului pentru care se organizeaza concursul, 

înregistrată la Primăria Morunglav sub nr. 3213/02.04.2021; 

• Prevederile dispozitiei primarului nr. 67 /22.03.2021 referitor la : Constituirea Comisiei de  

concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în perioada 

14.04.2021 -  15.04.2021 privind ocuparea unui post vacant aferent personalului contractual 

de execuție la Compartimentul instituții de cultură; 

• prevederile H.C.L. nr.   13   /28.05.2020 cu privire la  Aprobare organigramă,stat de funcţii si 

numar de personal pentru aparatul de specialitate al primarului  comunei Morunglav si ale 

institutiilor publice din subordinea Consiliului Local; 

• prevederile art. 37 din H.G.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 personalul contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice,cu modificările şi completările ulterioare; 

• În temeiul prevederilor art. 155 alin. 1 lit. d) coroborat cu alin. 5 lit. e) ,  art. 196 alin. 1 lit. b) și 

art. 197, alin. 1  din ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

 

PRIMARUL COMUNEI MORUNGLAV 

DISPUNE : 

 

  Art.1.(1) Începând cu data de 02.04.2021,  se suspendă concursul organizat în perioada 14.04.2021. 

-  15.04.2021 privind ocuparea unui post vacant aferent personalului contractual de execuție la 

Compartimentul instituții de cultură ,ca urmare a verificarii prealabile a situatiei în fapt sesizate și 

constatarea că  membrii comisiei nu îndeplinesc condițiile legale de  pregatire si experienta 

profesionala in domeniul postului pentru care se organizeaza concursul. 

Art.2.  (1) Cu drept de contestaţie în  5  zile  de la  data primirii, la  conducătorul  instituției. 

  (  2) În  cazul  în  care  sunteți nemulțumit  de rezultatul  contestației, în termen de 30 de  zile  de 

la  luarea  la  cunostiintă  vă  puteți  adresa  Tribunalului  Olt  în  condițiile  Legii 

554/2004    a  Contenciosului Administrativ.  
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Art. 3. Prezenta dispozitie se va comunica  potrivit prevederilor art. 243 alin. 1 lit. e) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ : 

- Domnului–președinte al comisiei de concurs pentru aducere la îndeplinire; 

- Domnului–președinte al comisiei de contestații pentru aducere la îndeplinire; 

- Secretarului  comisiei de concurs si secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor , 

pentru punerea în aplicare a prezentei dispoziţii. 

            - Institutiei Prefectului – Judetul Olt ; 

            -avizier local și site-ul primăriei www.primariamorunglav.ro 

 

        PRIMAR , 

CĂRĂMIZARU NICOLAE                                                      Avizeaza pentru legalitate, 

                                                                                                          Secretar general ,Popa Marilena 

 

 

 

Nr. 77    din 02.04.2021 
Redactat P.M.  în 3 ex. originale ,din care :  1 ex. – Instituţia Prefectului - Judeţul Olt,1 ex. –Arhiva,1 ex. – dosarul de 

concurs ;  

Difuzat în copie : 1 ex.- afişier , 1 ex. - președintelui  comisiei de concurs, 1 ex. - președintelui  comisiei de contestații, 1ex. 

- Secretarului comisiei de concurs si comisiei de solutionare a contestatiilor. 

 

http://www.primariamorunglav.ro/

