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DISPOZITIE
OC-cl- tuP/ nr. '/'{ 2

Cu privire la prelungirea termenului
de desfbgurare a concursului

in conformitate cu art.10, art.1l8-121, art.l26-128 din Codul Administrativ al Republicii
Moldova nr.l l6 din 19.07 .201 8, in temeiul art. 29 qi 32 din Legea privind administralia publicl
locald nr.436-XVI din 28.12.2006, art.29 din Legea cu privire la functia publicd gi statutul
funclionarului public nr.158 din 04.07.2008, pct.46, litera a) din Regulamentul cu privire la
ocuparea funcliei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotardrea Guvernului privind
punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.15S-XV din 4 iulie 2008 cu privire la func1ia publicd
gi statutul functionarului public nr.201 din 11.03.2009, dispozilia primarului nr.142 din
05.04.2021 ,,Cu privire la desftgurarea concursului", avdnd in vedere cE a depus dosarul de
participare la concurs doar un singur candidat, primarul municipiului Orhei DISPUNE:

l. Se prelungeqte termenului de desfdqurare a concursului pentru ocuparea funcliei
publice temporar vacante de ,,specialist principal" care va activa in cadrul Primdriei municipiului
Orhei in domeniul relaliilor cu publicul, prin modificarea datei limita de depunere a
documentelor din informa(ia privind condiliile de desfEgurare a concursului, ftrd a plasa un nou
anun! intr-o publicalie periodicS.

2. Se modificd data - limitd de depunere a documentelor stabilindu-se o noud data pentru
prezentarea dosarelor de participare la concurs - 11.05.2021.

3. Secretarul comisiei va recepliona in modul stabilit dosarele prezentate pentru concurs
qi va intreprinde acliunile respective privind buna,Ses{d$urare a concursului.

4. Prezenta dispozilie se include in Registr{rl de stat al actelor locale gi poate fi atacat[ in
Judecdtoria Orhei in termen de 30 zile de la
Administrativ.

5 Controlul asupra execut[rii prezentei di

comunicdrii potrivit prevederilor Codului

ii mi-l asum.
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