HCL nr. 138/2006
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

  

H O T Ă R Â R E A Nr. 138
din 21 decembrie 2006
cu privire la aprobarea procedurilor şi criteriilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei de director la
Direcţia de Servicii Publice, serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 decembrie 2006;
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 20204 din decembrie 2006;
- Raportul Compartimentului Resurse Umane, înregistrat la nr. 20205 din decembrie 2006;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul art. 38 alin. (2) lit. “a”, art. 46 şi art. 48 coroborate cu prevederile art.68 alin (7) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei
publice locale, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă procedurile şi criteriile pentru organizarea concursului de ocupare a funcţiei de director la Direcţia de Servicii publice,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Se numeşte comisia pentru organizarea concursului de ocupare a postului de director la Direcţia de Servicii publice Câmpulung
Moldovenesc, în următoarea componenţă:
- Petruţi Vasile,                  Consilier local - preşedinte
- Corduneanu Ovidiu,          Director executiv - membru
- Burduhos Constantin,        Consilier local - membru                 
- Mihalescul Radu,              Consilier local - membru               
- Petroaie Paul,                  Consilier juridic - membru
- Miroţoi Radu,                   Compartiment resurse umane - secretar
(2) Se numeşte comisia pentru soluţionarea contestaţiilor la concursul de ocupare a postului de director la Direcţia de Servicii publice
Câmpulung Moldovenesc, în următoarea componenţă:
- Timiş Liviu,                       Consilier local - preşedinte
- Dutcă Mihai,                     Consilier local - membru                 
- Grigorescu Geta,                Compartiment resurse umane - secretar
Art.3. Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                                
Consilier Liviu Timiş
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