
 

Petru Nistor – primarul comunei Mălini, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 

 referatul întocmit de secretarul general al comunei Mălini, prin care 

se propune constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestațiilor 

în vederea ocupării funcției publice de inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant; 

 art. 155 alin. (1) lit “d”, alin. (5) lit “e” și art. 618 alin. (5) din 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 art. 25, art. 26 alin. (2) și art. 31 din HG nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”b” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

D  I  S  P  U  N:  
 

Art. 1. Se constituie comisia de concurs pentru organizarea în data de 07 

și 09 iunie 2021 a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice 

vacante de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul 

aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Mălini, județul 

Suceava, având următoarea componență: 

Preşedinte: Ilișescu Doinița - inspector, clasa I, grad profesional superior; 

Membrii :  Tudosia Ionela – consilier, clasa I, grad profesional principal; 

Roșca Mariana-Mirela - inspector, clasa I, grad profesional 

asistent; 
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D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  A  
nr. 159 din 27 aprilie 2021 

privind constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a 

 contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării 

 funcției publice de inspector, clasa I, gradul profesional debutant 



Art. 2. Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor pentru 

organizarea în data de 07 și 09 iunie 2021 a concursului de recrutare pentru 

ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional 

asistent din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei 

Mălini, județul Suceava, având următoarea componență: 

Preşedinte: Norocel Vasile - secretarul general al comunei Mălini; 

Membrii :  Alecsandru Maria - consilier clasa I, grad profesional superior; 

Norocel Elena-Ștefania - consilier clasa I, grad profesional 

superior; 

Art. 3. Se numește secretar al comisiilor de concurs și de soluționare a 

contestațiilor doamna Sandu Elena, referent în cadrul aparatului propriu de 

specialitate al primarului comunei Mălini; 

Art. 4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004; 

Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunică în condiţiile legii: 

- membrilor comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor; 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava; 

 

 

 

PRIMAR,    

 Contrasemnează, 

Petru NISTOR Secretar general 

 Vasile NOROCEL 


