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DECIZIE Nr. 03/08
25 mai 2020

"Cu privire numirea in fun(iu de secretar
al Consiliului local Mereni"

s. Mereni

Pentru suplinirea funcliei vacante de secretar al Consiliului local Mereni, tn
conformitate cu prevederile art. 30,33 alin.l (7,8) din Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la
fun\ia publicd Si statutul funclionarului public, tn temeiul art. 25 din Legea 270 din 23,11.2018
privind sistemul unitar de salarizare tn sectorul bugetar, art. 14 alin. 2 lit. (u) al Legii privind
administralia publicd locald nr. 436 din 28.12.2006, procesul-verbal nr.3 din 18.05.2020
privind rezultatul concursului pentru ocupareafuncliei publice vacante, Consiliul local,

DECIDE:

l. Se ia act de rezultatele concursului pentru ocuparea func{iei vacante de

Secretar al Consiliului local Mereni (prosesul-verbal nr. 3 din 18.05.2020 al

comisiei de concurs se anexezlr);
2. Se numeqte dna Gufu Atrina, invingdtor al concursului, in func{ia de Secretar

al Consiluilui local Mereni, incepdnd cu data de 01 .06.2020;
3. Controlul asupra indeplinirii prezentei decizii urmeazd, a fr exercitat de

primarul de Mereni.

Chirila Gheorghe

Porlas Diana



CONSILIUL LOCAL MERENI
Comisia Juridicd

AYIZ
din 25 mai 2020

in temeiut ort 22 at ,;?,n;:;:;;*,:;,::;:;; pubticd tocatd nr 436-xvr din
28.12.2006, precum Si tn conformitate cu Regulamentul privind constiuirea Si funclionarea
Consiliului Local Mereni, comisia de specialitate,

DECIDE:
Se recomandd Consiliului/ocal Mereni aprobarea proiectului de decizie

"Cu privire numirea tnfunlia de secretar al Consiliutui locul Mereni"

Pentru suplinirea funcliei vacante de secretar al Consiliului local Mereni, tn
conformitate cu prevederile art. 30,33 alin.I (7,8) din Legea nr. I58 din 04.07.2008 cu privire la
funlia publicd qi statutul funclionarului public, tn temeiul art. 25 din Legea 270 din 23.11.2018
privind sistemul unitar de salarizare tn sectorul bugetar, art. 14 alin. 2 lit. (u) al Legii privind
administralia publicd locald nr.436 din 28.12.2006, procesul-verbal nr.3 din 18.05.2020
privind rezultatul concursului pentru ocupareafuncliei publice vacante, Consiliul local,

, DECIDE:

1. Se ia act de rezultatele concursului pentru ocuparea funcliei vacante de

Secretar al Consiliului local Mereni (prosesul-verbal nr. 3 din 18.05.2020 al
comisiei de concurs se anexeudt);

2. Se numeqte dna Gufu Alina, inving6tor al concursului, in funcfia de Secretar

al Consiluilui local Mereni, incepdnd cu data de 01 .06.2020;
3. Controlul asupra indeplinirii prezentei decizii urmeazd a fi exercitat de

primarul de Mereni.

Pregedintele comisiei

Secretarul comisiei
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