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DISPOZITIE
nr. JVF

Cu privire la prelungirea termenului
de desfdqurare a concursului

tn temeiul art.10, art.118-121, art.126-128 din Codul Administrativ al Republicii
Moldova nr.1 l6 din 19.07 .2018 art.29 $i art.32 din Legea privind Administralia Publicd Locald
nr.436-XVI din 28.12.2006; art.29 din Legea cu privire la funcJia publicd qi statutul
funclionarului public nr.158 din 04.07.2005; pct.46 lit.a), pct.462 Ei pct.48 lit.bt) din
Regulamentul cu privire la ocuparea funcliei publice vacante prin concurs, aprobat prin
Hotdrirea Guvernului privind punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.158-XV din 04 iulie
2008 cu privire la funclia publica qi statutul funcfionarului public nr.20l din 11.03.2009;

Dispozi{ia nr.246 din 01 .07 .2022 "Cu privire la desfrqurarea concursului", avdnd in vedere cd a

fost depus doar un singur dosar de participare la concurs in termenul stabilit, Primarul
municipiului Orhei DISPTINE:

L Se prelungeEte termenul de desfrqurare a concursului pentru ocuparea funcliei publice
vacante de "specialist principal" in cadrul Primdriei municipiului Orhei, care va activa in
domeniul protecliei drepturilor copilului, prin modificarea datei limit[ de depunere a

documentelor din informalia privind condiliile de desfEEurare a concursului, frrd a plasa un nou

anunf intr-o publicalie periodicd.

2. Se modificd data - limitd de depunere a documentelor, stabilindu-se o noud datd pentru

prezentarea dosarelor de participare la concurs - 03.08.2022.

3. Secretarul Comisiei va recep{iona in modul stabilit dosarele prezentate pentru concurs Ei

va intreprinde acliunile respective privind buna desfdqurare a concursului.

4. Prezenla dispozilie se comunicd persoanelor vizate, intrd in vigoare
Registrul de Stat al actelor locale Ei poate fr atacatd in Judecdtoria Orhei

str.Vasile Mahu, 135), in termen de 30 zile de la data comunicdrii,
prevederile Codului Administrativ.

l

la data includerii in
(adresa: mun.Orhei,
in conformitate cu

Pavel VEREJANU


