ROMÂNIA
JUDEłUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 19
din 27 august 2008
. Hotărâre privind stabilirea componenŃei nominale a comisiei de examinare care
verifică îndeplinirea condiŃiilor de participare şi cunoştinŃele de specialitate ale candidaŃilor şi a
comisiei pentru analizarea şi soluŃionarea contestaŃiilor la concursul organizat în vederea ocupării
posturilor din cadrul PoliŃiei Comunitare din oraşul Miercurea Nirajului

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând propunerea dlui primar al oraşului
Miercurea Nirajului, Hotărârea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 6 din
13.02.2008, prin care s-a aprobat înfiinŃarea Serviciului PoliŃia Comunitară din oraşul Miercurea
Nirajului, precum şi Regulamentul de organizare şi funcŃionare al PoliŃiei Comunitare şi avizul
favorabil al comisiei de specialitate pentru administraŃie publică locală, juridică, programe
economico – sociale – industriale, buget – finanŃe, administrarea domeniului public şi privat al
oraşului, investiŃii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism,
În conformitate cu prevederile H.G. 281/1993 privind angajarea şi avansarea personalului
în funcŃii, prevederile Legii nr. 371/2004, privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei
Comunitare şi ale H.G. nr. 2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi
funcŃionare a PoliŃiei Comunitare, art. 36 alin. (2) litera “d”, alin. (6) litera “a” pct. 7, art. 36 alin. (9)
din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare, republicată,
în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se numeşte comisia de examinare care verifică îndeplinirea condiŃiilor de
participare şi cunoştinŃele de specialitate ale candidaŃilor la concursul organizat în vederea ocupării
posturilor din cadrul PoliŃiei Comunitare din oraşul Miercurea Nirajului, în următoarea componenŃă:
Dászkel László, primarul oraşului, preşedintele comisiei;
Nagy Zsigmond, secretarul oraşului, secretarul comisiei;
Iszlai Ildiko, consilier juridic, membru;
Barabás Loránt, consilier local - preşedinte comisie de specialitate, membru;
Ag. Roman Silviu – reprezentantul PoliŃiei din oraşul Miercurea Nirajului, membru;
Art. 2. Se numeşte comisia pentru analizarea şi soluŃionarea contestaŃiilor în următoarea
componenŃă:
Toth Sándor, viceprimarul oraşului, preşedintele comisiei;
Csiki Béla, referent din cadrul Primăriei, secretarul comisiei;
Bartok Iosif, consilier local - preşedinte comisie de specialitate, membru;
Art. 3. Primarul, secretarul oraşului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş,
Primarului oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinŃă publică.
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