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         HOTĂRÂRE 

 NR.55 din 31.07.2017 

privind desemnarea membrilor în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor 

pentru ocuparea postului de consilier juridic, gradul debutant din Aparatul permanent de lucru al 

consiliului local 

 

Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş întrunit în şedinţă ordinară în data de 31iulie 

2017. 

Luând act de: 

Raportul  nr.6386 din 12.07.2017 prezentat de către Primarul comunei Ibăneşti; 

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;; 

Având în vedere: 

prevederile art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; 

prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil; 

prevederile art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

Dispoziţia nr.449 din 05.12.2016 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei 

Gliga Ramona-Maria, emisă de către Primarul comunei Ibăneşti; 

prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

prevederile HCL nr.51 din 11.07.2017 privind modul de stabilire a salariilor de bază pentru 

funcţiile publice şi funcţiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Ibăneşti şi din serviciile publice din subordinea acestora; 

prevederilor art.I; pct.79 indice 1 - 79 indice 4 din Legea nr.673/2002 privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale; 

Luând în considerare: 

prevederile art.1alin.2, art.2, art.4 şi art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică; 

În temeiul prevederilor art. 45 (1) ; art. 115 (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă desemnarea membrilor în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a 

contestaţiilor pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic, gradul debutant din Aparatul 

permanent de lucru al consiliului local, în următoarea componenţă: 

(1) Comisia de concurs: 

-  Man Ancuţa Nicoleta  - preşedinte 

-  Man Nicoleta Lenuţa - membru 

-  Farcaş Sebastian Irimie - membru 

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

- Todoran Codruţa Alexandrina - preşedinte 

- Chirteş Elena-Veronica - membru 

- Cazac Ioana Maria - membru 

(3) Secretariatul celor două comisii va fi asigurat de către doamna Gliga Delia Maria, inspector 

în aparatul de specialitate al primarului. 

   Art. 2. Data organizării concursului se va stabili de către primar. 
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 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului: Instituţiei Prefectului judeţului 

Mureş pentru verificarea legalităţii, Primarului Comunei Ibăneşti, persoanelor nominalizate la art.1,2 şi 

3 şi se aduce la cunoştiinţa publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.ibanesti.ro. 

 

 

 
    Președinte de ședință  

    Gliga Vasile-Dumitru       Contrasemnează 
                   Secretar 

                Todoran Codruța Alexandrina 
 

http://www.ibanesti.ro/

