
ROMANIA
PRIMARIA BAIA DE ARAMA 
JUDEŢUL MEHEDINŢI

DISPOZIŢIA Nr. 106 / 2020
privind suspendarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice specifice de 

execuţie de auditor, clasa I, grad profesional superior, compartiment audit public intern din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului oraşului Baia de Arama.

Viceprimarul cu atribuţii de primar al oraşului Baia de Arama, judeţul Mehedinţi, domnul Maria
Iulian.

Având in vedere:
- Prevederile art. 27 alin (3) din Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- Prevederile OUG nr. 70/14.05.2020, privond reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 

mai 2020, in contextual situaţiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV- 
2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative.

- Prevederile Hotărârii nr. 24/14.05.2020 a Comitetului National pentru Situaţii de Urgenta 
privind aprobarea instituirii stării de alerta la nivel naţional si a masurilor de prevenire si control al 
infecţiilor, in contextual situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;

- Prevederile art. 155 alin (1) lit. a) si a), alin (5) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.l Suspendarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice specifice de execuţie 
de auditor, clasa I, grad profesional superior, compartiment audit public intern din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Baia de Arama, pe durata stării de alerta.

Art.2 După incetarea stării de alerta se va comunica data, ora si locul desfăşurării probelor de 
concurs, candidaţilor inscrisi la concursul de recrutare mai sus menţionat.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei dispoziţii, se încredinţează doamna Dragota Marina - 
secretarul comisiei de concurs si comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Art.4 Prezenta dispoziţie va fi comunicata persoanelor interesate si Instituţiei Prefectului-Judetul 
Mehedinţi.

Emisa azi: 18.05.2020, in oraşul Baia de Arama

Viceprimar, 
cu atribuţii de primar, 

Maria Iulian

Avizat pentru legalitate, 
Secretar,


