
 

Petru Nistor – primarul comunei Mălini, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 

 referatul întocmit de secretarul general al comunei Mălini, județul 

Suceava; 

 art. 1, art. 2, art. 3 şi art. 7 alin. (1) din Regulamentul-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri public cu modificările şi completările ulterioare; 

 art. 155 alin. (1) lit “d” și alin. (5) lit “e” din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ; 

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

privind Codul Administrativ; 

 

D  I  S  P  U  N:  
 

Art. 1. Se organizează în data de 30 şi 31 martie 2021, ora 10.00 la sediul 

Primăriei Mălini, concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat, 

cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului propriu de 

specialitate al primarului comunei Mălini, judeţul Suceava; 

Art. 2. Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi data până la care 

se pot depune dosarele de concurs, se vor afișa la sediul Primăriei Mălini; 

Art. 3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004; 

Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică în condiţiile legii. 

- Instituției Prefectului - Judeţul Suceava; 
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D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  A  
nr. 77 din 04 martie 2021 

privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant  

cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată la Primăria Mălini 

PRIMAR,    

 Contrasemnează, 

Petru NISTOR Secretar general 

 Vasile NOROCEL 


