
 

 

 ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

 HOTĂRÂREA NR. 95 
din 27 octombrie 2016  

 
 

 pentru modificarea articolului 3 din Hotărărea Consiliului Local al Municipiului 
Câmpulung Moldovenesc, nr. 42/2016 privind aprobarea procedurilor şi criteriilor 
pentru  organizarea concursului  de ocupare a funcţiei contractuale de conducere 

de director la Clubul Sportiv Municipal „Rarăul ” Câmpulung Moldovenesc 
 
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 27 octombrie 2016; 

Având în vedere: 
-Expunerea de motive prezentată de primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, 

înregistrată la nr. 21952 din 06.10.2016; 
-Raportul Compartimentului resurse umane înregistrat la nr. 21953 din 06.10.2016; 
 -Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

        -Prevederile art. 29 şi art. 30 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile art. 1, art. 3, art. 4  din Regulamentul – Cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (6) lit. a) pct. 6 , art. 45 , art. 47 şi art. 49, 
coroborate cu prevederile art. 63 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                                              
 
                                                  H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
          ART.I.Articolul  3 din  Hotărărea Consiliului Local  al Municipiului  Câmpulung 

Moldovenesc, nr. 42/2016 privind aprobarea procedurilor şi criteriilor pentru organizarea 
concursului  de ocupare a funcţiei contractuale de conducere de director la Clubul Sportiv 
Municipal „Rarăul ” Câmpulung Moldovenesc se modifică și va avea următorul cuprins: 

         „(1)Se  numeşte  comisia de concurs la concursul pentru ocuparea funcţiei de 
director, la Clubul Sportiv Municipal „Rarăul” Câmpulung Moldovenesc, în următoarea 
componenţă: 
1      MACOVEI VIRGIL                             Consilier local                                         - președinte 
2      BOICU BOGDAN NICOLAE             Consilier local                                         - membru 
3      ALVIRESCU IOANA TATIANA       Consilier local                                         - membru 
4      ___________________________        Specialist, Direcția județeană                  - membru 
                                                                      pentru sport și Tineret Suceava 



 

 

5    Erhan Rodica                                        Șef serviciu, Primăria municipiului        - membru 
                                                                    Câmpulung Moldovenesc                        
6     Murtezan Emil                                     Inspector, Compartiment resurse umane  - secretar 
 

         (2)Se  numeşte  comisia de  soluţionare  a  contestaţiilor la  concursul  pentru 
ocuparea funcţiei de director la Clubul Sportiv Municipal „Rarăul” Câmpulung Moldovenesc, 
în următoarea componenţă: 
1     BERENȚAN CORNELIU PETRU    Consilier local                                        - președinte 
2     VARVAROI VASILE LUCIAN        Consilier local                                        - membru 
3     BOICU ALIN                                     Consilier local                                        - membru 
4      ___________________________     Specialist, Direcția județeană                 - membru 
                                                                   pentru sport și Tineret Suceava 

 5      Istrate Luminița Rozalia                    Inspector, Primăria municipiului            - membru 
                                                                   Câmpulung Moldovenesc 
6      Murtezan Emil                                   Inspector, Compartiment resurse umane  - secretar 
                                                                   

Art.II.Celelalte prevederi din  Hotărărea Consiliului Local al municipiului Câmpulung 
Moldovenesc, nr. 42/2016 privind aprobarea procedurilor şi criteriilor pentru organizarea 
concursului  de ocupare a funcţiei contractuale de conducere de director la  Clubul Sportiv 
Municipal „Rarăul ” Câmpulung Moldovenesc rămân aplicabile. 

 
 

 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

 Cristinari Filaret 

   Contrasemnează: 
  SECRETARUL MUNICIPIULUI 

  Toader Mândrilă 
 


