
 

 

 

Cu privire la modificarea și completarea dispozi
şi de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare a unui 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Z
 
Primarul comunei Zăbala, jude

        -Având în vedere referatul nr.
constituirea comisiilor de concurs şi de solu
funcţionar 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
modificările şi completările ulterioare ;
 -Art.26 alin.2 , art.29, art.40, art.41 ş
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei func
ulterioare ; 
 Având în vedere cererea de demisie a domnului  
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, 
 

 
 Se modifică articolul 2 din dispozi
soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare a unui func
specialitate al Primarului Comunei Zăbala, jude
Art.2.  Se modifică comisia de soluționare a contesta
funcţiei publice de execuție de referent, clasa a III, grad 
cadrul compartimentului contabilitate, impozite 
următoarea componență: 
-Mátyás Katalin, președinte 
-Császár Paula Lăcrămioara membru 
-Furtună Silvia membru 
Secretar: Oláh István  
Celelalte prevederi rămân neschimbate.
 
06.05.2021 
 

PRIMAR,     
      Fejér Levente       

 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL COVASNA  
COMUNA ZĂBALA  

 

Dispoziţia nr. 61/2021 

i completarea dispoziței nr:54/2021 privind constituirea comisiilor de concurs 
iilor pentru concursul de recrutare a unui funcţionar public din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Zăbala, judeţul Covasna

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

şi de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare a unui 
ionar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Zăbala, jude

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 
rile 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 
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modific

Având în vedere cererea de demisie a domnului  Fejér Sándor nr: 3275/05.05.2021
i art. 196, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 

 

DISPUNE 

 articolul 2 din dispoziția nr.54/2021 privind constituirea comisiilor de concurs 
iilor pentru concursul de recrutare a unui funcţionar public din cadrul aparatului de 

ăbala, judeţul Covasna, și va avea următorul cuprins:
ționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare 

ie de referent, clasa a III, grad profesional debutant, perioad
cadrul compartimentului contabilitate, impozite și taxe al unității administrativ teritoriale (UAT) Z

mân neschimbate. 

   CONTRASEMNEAZ
             SECRETAR GENERAL

        Barabás Réka 

privind constituirea comisiilor de concurs 
ţionar public din cadrul 
ţul Covasna 

compartimentului de specialitate cu privind 
iilor pentru concursul de recrutare a unui 

ăbala, judeţul Covasna 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 

i alin.2 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 
ionarilor publici, cu modificările şi completările 

nr: 3275/05.05.2021 
i art. 196, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 

54/2021 privind constituirea comisiilor de concurs şi de 
ionar public din cadrul aparatului de 

ătorul cuprins: 
iilor pentru concursul de recrutare privind ocuparea 

profesional debutant, perioadă nedeterminată, din 
ii administrativ teritoriale (UAT) Zăbala în 

CONTRASEMNEAZ Ă, 
SECRETAR GENERAL  

 



 
Județul Covasna 
Primăria Zăbala 
Primăria Comunei Zăbala 
Nr:3336/06.05.2021 
 
                                         
 
 
 

Referat 
 
 
 

privind modificarea și completarea dispoziței nr:54/2021 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, 
precum și cererea de demisie a domnului Fejér Sándor nr.3275/05.05.2021 
 Propun modificarea comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare privind 
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 
-Furtună Silvia membru 
 
Secretar: Oláh István  
 
                                                                               
 
 

Referent 
Hejja Eniko 


