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Ll,//. /,o*u DISPOZITIE
nr. 44f

Cu privire la prelungirea termenului
de desfhEurare a concursului

[n temeiul art.10, art.l18-121 , art.l26-128 din Codul Administrativ al Republicii
Moldova nr. I 16 din 19 .07 .2018; art.29 qi art.32 din Legea privind Administra{ia Public[ Locald
nr.436-XVI din 28.12.2006; art.29 din Legea cu privire la funclia publicd qi statutul
functionarului public nr.l58 din 04.07.2008; pct.46 lit.a), pct.462 9i pct.4g lit.bt; din
Regulamentul cu privire la ocuparea funcliei publice vacante prin concurs, aprobat prin
Hotlrdrea Guvernului privind punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.158-XV din 04 iulie
2008 cu privire la funcfia public[ qi statutul funcfionarului public nr.20l din 11.03.2009;
Dispozilia nr.391 din2l.10.2022 "Cu privire la desfhEurarea concursului", avdnd in vedere c[ a
fost depus doar un singur dosar de participare la concurs in termenul stabilit, Primarul
municipiului Orhei DISPUNE:

1. Se prelungeqte termenul de desfrgurare a concursului pentru ocuparea funcliei publice
vacante de "specialist principal" in cadrul Primdriei municipiului Orhei, care va activa in
domeniul asistenfi juridicI, prin modificarea datei limiti de depunere a documentelor din
informalia privind condiliile de desftqurare a concursului, ftrd, a plasa un nou anun{ intr-o
publicalie periodici.

2. Se modifici data - limitl de depunere a documentelor, stabilindu-se o noud datl pentru
prezentarea dosarelor de participare la concurs - 09.12.2022.

3. Secretarul Comisiei va recepfiona in modul stabilit dosarele prezentate pentru concurs si
va intreprinde actiunile respective privind buna desfbgurare a concursului.

4. Prezenta dispozilie se comunic[ persoa elor vizate, intr[ in vigoare
Registrul de Stat al actelor locale qi poate fi
str.Vasile Mahu, 135), in termen de 30 zi
prevederile Codului Administrativ.

acatd in Judecdtoria Orhei
de la data comunicirii,

la data includerii in
(adresa: mun.Orhei,
in conformitate cu

Pavel VEREJANU


