ROMANIA
JUDETUL BIHOR
COMUNA AVRAM IANCU

PRIMAR

DISPOZIT IA

Nr.114

din 10 martie 2020
Privind ocuparea prin concurs a funcfiei publice temporar vacante de inspector, clasa I, grad
profesional principal din cadrul Compartimentului Asistenfl Sociall
Primarul comunei Avram Iancu, jude{ul Bihor,
AnalizAnd referatul nr. 1442 din 10.03.2020 intocmit de cltre Compartimentul Financiar Contabil in
vederea pornirii demersurilor necesare ocupdrii prin concurs a funcJiei publice temporar vacante de
inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Asisten![ Sociali;
AvAnd in vedere Dispozitia nr. 109 din 03 martie 2020 privind modificarea raportului de serviciu a
domnului Vlad - Gabriel HEREDEA, ce ocupd funcJia publicd de execulie de inspector, clasa I, grad
profesional principal in cadrul Compaftimentului Asistentd Sociald a aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Avram Iancu, prin detaqare de la Primiria comunei Ayram Iancu la Agen{ia de Pl5fi
Ei
Intervenfie pentru AgriculturS, Centrul Jude(ean Arad, pe func[ia publicd temporar vacante de consilier,
clasa I. grad profesional principal, in cadrul Centrului Local Chigineu Crig al Agenliei de PldJi Intervenlie
9i
pentru Agriculturd, incepdnd cu data de 04 martie 2020, p6,nh la reluarea activitS|ii titularului postului, dar nu
mai mult de 6 luni intrun an calendaristic, cu menliunea cd in cursul unui an calendaristic funilionarul public
poate fi detaqat mai mult de 6 luni numai cu acordul sdu scris, potrivit prevederilor art.502 alin. (l) lit. ,,b"
coroborat cu prevederile art. 505 atin. (1) - alin. (4) 9i alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
adminislrativ;
Lu6nd in considerare prevederile art. 466 - Ocuparea funcliilor publice, alin. (2) lit. "a" din OgG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cdruia ocuparea functiilor publice vacante se face prin concurs,

coroborate cu prevederile alin. (3), conform cdruia decizia privind alegerea modalitAtrii di ocupare a
funcliilor publice prin concurs apa(ine persoanei care are competenla de numire in funclia public[, in
condiliile legii;

in temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. e) Si
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

art.

196,

alin.(t) tit.b)

clin O,U.G.

DISPUNE:
Art.1. inceperea demersurilor necesare privind organizarea gi desfhgurarea concursului de recrutare in
funclia publicd temporar vacantd de inspector, clasa I, grad piofesional principal din cadrul
Compartimentului Asistenj[ Social6 din aparatul de specialitate al Primarului comunei-Avram Iancu, potrivit
art.466 alin. (2) qi alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinleazd Compartimentul Financiar
Contabil, cu atribufii in domeniul resurselor umane din cadrul Primdriei Comunei Avram Iancu.

Art'3' Prezenta dispozitie poate fi atacatd in conditriile prev[zute in Legea 55412004 a contenciosului
administrativ, la instanta competente in materie.
Art.A. Prezenta dispozitie se comunicS. Primarului comunei Avram Iancu, Compartimentu lui
Financiar Contabil din cadrul Primdriei Comunei Avram Iancu, Instituliei Prefectului jud. Bihor gi Agenfiei
NaJionale a Func{ionarilor Publici.

ContrasemneazE,

Secretar general delegat al UAT

