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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
PRIMAR 
 
 

DISPOZIȚIA NR. 125/2021 
privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru 

concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, 
grad profesional debutant în cadrul compartimentului fond funciar, organizat în data de 

15 decembrie 2021 
 
                Primarul comunei Mihalț, județul Alba, Breaz Flavius; 
                Văzând referatul nr. 6065/11.11.2021, întocmit de secretarul general al comunei Mihalț, 
cu privire la constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul 
de recrutare organizat în data de 15 decembrie 2021, pentru ocuparea funcției publice de execuție 
vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului de fond 
funciar; 
                 Având în vedere înștiințarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, prin adresa nr. 
5712/21.10.2021, cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru funcție publică de 
execuție vacantă care urmează să se desfășoare în data de 15 decembrie 2021; 
                  În conformitate cu prevederile: 
- art. 154 alin.(2) și (3), art. 385 alin.(3), art. 466 alin.(2) lit. a), art. 46 și art. 469 alin.(4) și (5) din 
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- art. 19, art. 25, art. 269 alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările 
ulterioare; 
                    În temeiul art. 196 alin.(1) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

DISPUN 
 
                    Art.1. Se constituie comisia de concurs pentru concursul de recrutare, organizat în 
data de 15 decembrie 2021, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa 
I, grad profesional debutant, compartiment fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Mihalț, în următoarea componență; 
                 - Președinte: Salcău Mariana, secretar general comuna Mihalț 
                 - Membru:  Tătăhuia Daniela Floare, consilier superior, compartiment registrul agricol 
                 - Membru:  Potopea Claudia Marilena, inspector principal, Birou buget finanțe,  
                                    impozite și taxe, contabilitate  
                 - Secretar:   Stânea Ramona Mihaela, consilier principal, Birou buget finanțe, impozite  
                                    și taxe, contabilitate 
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                     Art.2.Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor pentru concur0sul de 
recrutare, organizat în data de 15 decembrie 2021, pentru ocuparea funcției publice de execuție 
vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant, compartiment fond funciar din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Mihalț, în următoarea componență: 
                - Președinte: Carnat Desdemona, șef Birou buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate 
                 - Membru:   David Dorin, referent principal, compartiment urbanism 
                 - Membru: Medriș Maria Georgeta, consilier superior Birou buget finanțe, impozite  
                                       și taxe, contabilitate 
                 - Secretar:  Stânea Ramona Mihaela, consilier principal, Birou buget finanțe, impozite    
                                       și taxe, contabilitate 
                    Art.3. Prezenta dispoziție poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
                   Art.4. Dispoziția se comunică membrilor comisiilor și Instituției Prefectului – Județul 
Alba. 
 
 
                                                                                     Mihalț, la 12 noiembrie 2021 
 
 
                            PRIMAR,                                           Contrasemnează pentru legalitate, 
                         Flavius Breaz                                          secretar general comuna Mihalț, 
                                                                                                Mariana Salcău 
 
 


