HCL nr. 136/2009
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 136
din 21 decembrie 2009
pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 133 din 21
decembrie 2006 cu privire la aprobarea procedurilor şi criteriilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei de
director la Clubul Sportiv Municipal „Rarăul”
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 21 decembrie 2009,
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 21811/ 2009;
- Raportul Compartimentului resurse umane şi managementul calităţii, înregistrat la nr. 21812/2009;
- Raportul Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 21813/2009;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 6, art. 45, art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 133/2006 cu privire la aprobarea procedurilor
şi criteriilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei de director la Clubul Sportiv Municipal „Rarăul” se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art.2. (1) Se numeşte comisia pentru organizarea concursului de ocupare a postului de director la Clubul sportiv „Rarăul” Câmpulung
Moldovenesc, în următoarea componenţă:
- Şerban Gabriel Constantin, primarul municipiului                             - preşedinte
- ___________________, Direcţia Judeţeană pentru Sport Suceava         - membru
- Stoleru Liviu, consilier local                                                          - membru
- Cuciurean Cristian, consilier local                                                  - membru
- Coclici Liliana, şef Serviciu venituri şi cheltuieli                                 - membru
- Poşchin Nicoleta, Compartiment resurse umane                               - secretar
(2) Se numeşte comisia pentru soluţionarea contestaţiilor la concursul de ocupare a postului de director la Clubul sportiv „Rarăul”
Câmpulung Moldovenesc, în următoarea componenţă:
- Negură Mihăiţă, viceprimarul municipiului - preşedinte
- Giosan Niculai, consilier local - membru                 
- Petroaie Paul, Compartiment juridic - secretar”
Art.II. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 133/21.12.2006 rămân aplicabile.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bilinschi Ilie
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             Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
              Toader Mândrilă

