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Cu privire la aprobarea prelungirii termenului
de desfdqurare a concursului

in conformitate cu art.10, afi.118-121, art.l26-I28 din Codul Administrativ al Republicii
Moldova nr.116 din 19.07.2018, in temeiul art,29 gi 32 din Legea privind administralia publicd
locald nr.436-XVI din 28.12.2006, art.29 din Legea cu privire la funcfia public6 gi statutul
funclionarului public nr.l58 din 04.07.2008, litera b) a pct.46 din Regulamentul cu privire la
ocuparea func{iei publice vacante prin concurs, aprobat prin HotdrArea Guvernului privind
punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.158-XV din 4 iulie 2008 cu privire la funclia publicd
gi statutul funclionarului public nr.20l din 11.03.2009, dispozilia primarului nr.270 din
24.08.2020 ,,Cu privire la'desfEgurarea concursului", luflnd in considerare Procesul verbal al
comisiei de concurs nr.l din 25.09.2020 qi nr.2 din 07.10.2020, avdnd in vedere cE dupd
examinarea dosarelor la concurs poate fi admis doar un singur candidat, primarul municipiului
Orhei DISPUNE:

L Se aprobd prelungirea termenului de desfEgurare a concursului pentru ocuparea funcliei
publice vacante de ,,specialist principal" care va activa in cadrul Primdriei municipiului Orhei in
domeniul perceperii fiscale, prin modificarea datei limitE de depunere a documentelor din
informalia privind condi{iile de desfrgurare a concursului, fard a plasa un nou anunl intr-o
publica!ie periodicd.

2. Se modificd data - limitd de depunere a documentelor stabilindu-se o nouS dat6 pentru
prezentarea dosarelor de participare la concurs - 27 .10.2020,

3. Secretarul comisiei va recepliona in modul stabilit dosarele prezentate pentru concurs
gi va intreprinde acfiunile respective privind buna desft$urare a concursului.

4. Prczentadispozilie se include in Registrul de stat al actelor locale qi poate fi atacatd in
Judecdtoria Orhei in termen de 30 zile de la data comunicdrii potrivit prevederilor Codului
administrativ al Republicii Moldova,
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