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DISPOZITIE
03. op. a"og.z or. l(

Cu privire la prelungirea termenului
de desfEEurare a concursului

in temeiul art.10, afi.118-121, art.126-128 din Codul Administrativ al Republicii

Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.29 qi art.32 din Legea privind Administrafia Publicd Locald

nr.436-XVI din 28.12.2006; arl2g din Legea cu privire la funcJia publicd qi statutul

funcfionarului public nr.158 din 04.07.2005: pct.46t lit.a) qi pct.462 din Regulamentul cu

privire la ocuparea funcliei publice vacante prin concurs, aprobat prin HotdrArea Guvernului

privind p.rr"r"u in aplicare a prevederilor Legii nr.158-XV din 04 iulie 2008 cu privire la
^funclia 

pubfica gi statutul funclionarului public nr.201 din 11.03.2009; Dispozilia nr.04 din

03.01.2022 "Cu privire la desfEqurarea concursului", av6nd in vedere cd a fost depus doar un

singur dosar de particip arc la concurs in termenul stabilit, Primarul municipiului Orhei

DISPUNE:

1. Se prelungeqte termenul de desfbqurare a concursului pentru ocuparea funcliei publice

temporar vacante de "specialist principal" in cadrul Prim6riei municipiului Orhei, care va activa

in domeniul achizifii iublice, frin modificarea datei limitd de depunere a documentelor din

informa{ia privind 
"ondiliil. 

de desfbqurare a concursului, ftrd a plasa un nou anunf intr-o

publicalie periodic6.

2. Se modificd data- limit[ de depunere a documentelor, stabilindu-se o noud datd pentru

prezentareadosarelor de participare la concurs - 16.02.2022.

3. Secretarul Comisiei va recepliona in modul stabilit dosarele ptezentate pentru concurs qi

va intreprinde acliunile respective privind buna desfEqurare a concursului'

4. prezentadispozilie se comunicd persoanelor vizate, intri in vigoare la data includerii in

Registrul de Stat af actelor locale qi poate fi fltacatd in Judecdtoria O_rhei (adresa: mun.Orhei,

str.Vasile Mahu, 135), in termen a^e :O aii ae la data comunicdrii, in conformitate cu

prevederile Codului Administrativ. i

Pavel VEREJANU


