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DISPOZITIE NR.324/18.05.2020 

 
 

Privind suspendarea concursurilor programate pentru data de 11.06.2020, 23.06.2020 si 06.07.2020, 
 in temeiul art.27 alin.3 din Legea nr.55/2020- 

privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 

PRIMARUL ORASULUI OVIDIU: 
  

 Avand in vedere  prevederile  art. 27 alin.(3) al Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ce a intrat in vigoare  la data de 18 mai 2020: 
“ART. 27 
    (1)  Instituţiile şi autorităţile publice pot angaja personal fără concurs, în funcţie de nevoile determinate de prevenirea şi 
combaterea situaţiei care a generat starea de alertă şi exclusiv pentru activităţi legate de aceasta, pentru o durată 
determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă.  
    (2)  Pe durata stării de alertă, prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, numirile în funcţiile publice sau de înalt funcţionar public pot 
fi făcute doar dacă îndeplinesc condiţiile de a fi funcţionar public sau, după caz, înalt funcţionar public şi numai dacă sunt 
necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor prevăzute de prezenta lege şi pentru o durată determinată de maximum 30 
de zile de la data încetării stării de alertă. 
    (3) Pe durata stării de alertă, în instituţiile şi autorităţile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea 
posturilor sau funcţiilor vacante şi temporar vacante, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi la art. 11 şi 
12.” 

 In conformitate cu prevederile art.155 alin.4, lit.”a” si alin.5 lit.”e”coroborate cu art.196 alin.(1)  lit.b) ale  

ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

 

 

DISPUNE: 

 
Articol unic 
 
  Concursurile de recrutare  si promovare pentru  ocuparea posturilor vacante de natura 

contractuala precum si a functiilor publice programate in zilele de 11.06.2020, 23.06.2020 precum si in 
data de 06.07.2020, se suspendă pe durata stării de alertă, in temeiul art. 27 alin.(3) al Legii nr. 55 
din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19, ce a intrat in vigoare  la data de 18 mai 2020. 

 

 


