
 

 

 

 

privind constituirea comisiilor de concurs 
recrutare a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

 
Primarul comunei Zăbala, jude

 -Având în vedere referatul nr.
constituirea comisiilor de concurs ş
unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Z
Covasna 
 -Art.385 alin.3, art.467 alin.1,
administrativ,cu modificările şi complet
 -Art.26 alin.2 , art.29, art.40, art.41 
aprobarea normelor privind organizarea 
modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 155 şi art. 196, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modificările şi completările ulterioare ,
 
 

Art.1.  Se constituie comisia de concurs pentru concursul de recr
publice de execuție de referent, clasa a III, grad profesional debutant, perioad
cadrul compartimentului contabilitate, impozite 
Zăbala în următoarea componență:
 
-Barabás Réka - președinte 
-Bicskei- Turoczy Zsuzsanna -  membru
-Biszak Mónika Erzsébet - membru
 
Secretar: Héjja Enikő 
 
Art.2.  Se constituie comisia de solu
ocuparea funcţiei publice de execu
nedeterminată, din cadrul compartimentului contabilitate, impozite 
teritoriale (UAT) Zăbala în următoarea componen
 
-Mátyás Katalin - președinte 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL COVASNA  
COMUNA ZĂBALA  

 

Dispoziţia nr. 54/2021 

privind constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de 
ionar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

Zăbala, judeţul Covasna 

ăbala, județul Covasna, 
Având în vedere referatul nr.2991/21.04.2021 compartimentului de specialitate cu 

constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de
ionar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Z

Art.385 alin.3, art.467 alin.1, alin.7, art.618 alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
ă şi completările ulterioare ; 

Art.26 alin.2 , art.29, art.40, art.41 şi art.42 alin.1 şi alin.2 din H.G. nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

rile ulterioare ; 
i art. 196, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 

rile ulterioare , 

DISPUNE 
 

Se constituie comisia de concurs pentru concursul de recrutare privind
ie de referent, clasa a III, grad profesional debutant, perioadă

cadrul compartimentului contabilitate, impozite și taxe al unității administrativ teritoriale (UAT) 
ță: 

membru 
membru 

Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare p
iei publice de execuție de referent, clasa a III, grad profesional debutant, perioad
, din cadrul compartimentului contabilitate, impozite și taxe al unităț

ătoarea componență: 

iilor pentru concursul de 
ionar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

compartimentului de specialitate cu privind 
iilor pentru concursul de recrutare a 

ionar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Zăbala, judeţul 

alin.7, art.618 alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

i alin.2 din H.G. nr. 611/2008 pentru 
ţionarilor publici, cu 

i art. 196, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 

rivind ocuparea funcţiei 
ie de referent, clasa a III, grad profesional debutant, perioadă nedeterminată, din 

ii administrativ teritoriale (UAT) 

iilor pentru concursul de recrutare privind 
de referent, clasa a III, grad profesional debutant, perioadă 

i taxe al unității administrativ 



-Császár Paula Lăcrămioara - membru 
-Fejér Sándór - membru 
 
Secretar: Oláh István  
 
Art.3 . (1) Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum şi la cele ale comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor, membrii acestora au dreptul la o indemnizaţie reprezentand 10% din 
salariul de bază minim brut pe tara garantat in plata .  
(2) Persoanele care asigură secretariatul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a 
contestaţiilor au dreptul la o indemnizaţie de 10% din salariul de bază minim brut pe tara garantat 
in plata.  
 
Art.4 . Selecţia dosarelor de înscriere are loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data 
expirării termenului de depunere a dosarelor , la sediul Primăriei Comunei Zăbala, judeţul 
Covasna.  
 
Art.5.  Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 zile la instanţa de contencios 
administrativ din cadrul Tribunalului Covasna.  
 
Art.6 . Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de compartimentele cu atribuţii 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi vor fi transmise persoanelor şi instituţiilor 
interesate prin grija secretarului general al comunei Zăbala, judeţul Covasna. 

 
 
Zăbala, la 21 aprilie 2021 

 
 
 

PRIMAR,        CONTRASEMNEAZĂ, 
      Fejér Levente                    SECRETAR GENERAL 

        Barabás Réka 
 
Difuzarea: 
1 ex.la dosar cu dispoziţii 
1 ex.la primar 
1 ex.la serviciul de contabilitate  
1 ex. persoana vizată 
1 ex.la Instituţia Prefectului jud. Covasna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Județul Covasna 
Primăria Zăbala 
Primăria Comunei Zăbala 
Nr:2991/21.04.2021 
 
 

Referat 
 
 

privind constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de 
recrutare a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Zăbala, judeţul Covasna 
 
 

 -Având în vedere referatul nr.2991/21.04.2021 compartimentului de specialitate cu privind 
constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare a 
unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Zăbala, judeţul 
Covasna 
 -Art.385 alin.3, art.467 alin.1,alin.7, art.618 alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările şi completările ulterioare ; 
 -Art.26 alin.2 , art.29, art.40, art.41 şi art.42 alin.1 şi alin.2 din H.G. nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 
 Propun constituirea comisiei de concurs pentru concursul de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuție de referent, clasa a III, grad profesional debutant, perioadă 
nedeterminată, din cadrul compartimentului contabilitate, impozite și taxe al unității administrativ 
teritoriale (UAT) Zăbala în următoarea componență: 
-Barabás Réka , președinte 
-Bicskei- Turoczy Zsuzsanna, membru 
-Biszak Mónika Erzsébet, membru 
Secretar: Héjja Enikő 
 Propun constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuție de referent, clasa a III, grad profesional debutant, 
perioadă nedeterminată, din cadrul compartimentului contabilitate, impozite și taxe al unității 
administrativ teritoriale (UAT) Zăbala în următoarea componență: 
-Mátyás Katalin, președinte 
-Császár Paula Lăcrămioara membru 
-Fejér Sándór membru 
Secretar: Oláh István  
 
, 
                                                                               

Referent 
Hejja Eniko 


