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HOTĂRÂREA Nr. 59/2013
privind aprobarea modelului Convenției de implementare
pentru proiectul: „Extindere rețea de canalizare menajeră pe
străzile Forestierilor, Podului, Plevnei, Butyka, Luceafărului,
Kovasznai Sandor, Secuiască și legătura str. Școlii cu
Kovasznai Sandor în localitatea Covasna, județul Covasna”
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 11 aprilie 2013, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea
modelului Convenției de implementare pentru proiectul:
„Extindere rețea de canalizare menajeră pe străzile Forestierilor,
Podului, Plevnei, Butyka, Luceafărului, Kovasznai Sandor,
Secuiască și legătura str. Școlii cu Kovasznai Sandor în localitatea
Covasna, județul Covasna”; având în vedere: Raportul comun de
specialitate al Direcţiei Juridice, Administrație Publică și
Dezvoltarea Teritoriului și Direcției Economice; Rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean
Covasna; H.G. nr. 1003/2012 pentru aprobarea listei cuprinzând 4
obiective de investiţii din cadrul Proiectului "Sistem integrat de
reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a
staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor
uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori",
derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în
calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii
"C.N.I."- S.A., în calitate de agenţie de implementare a proiectului,
precum şi pentru aprobarea caracteristicilor principale şi
indicatorilor tehnico-economici ai acestora; Legea nr. 224/2007
privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie
2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea
primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a
apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu
o populaţie de până la 50.000 de locuitori"; Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 68/2008 privind asocierea judeţului Covasna
cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”,
modificată prin Hotărârea nr. 126/2008; art. 63, alin. (5)1, din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare; adresa Primăriei orașului
Covasna nr. 1162/25.03.2013, înregistrată la Registratura generală
a Consiliului Județean Covasna nr. 2693/26.03.2013; adresa
Companiei Naționale de Investiții S.A. nr. 251/UMP/29.03.2013,
înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean
Covasna nr. 2858/02.04.2013; în baza art. 91 alin. (1) lit. „f”, şi în
temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modelul Convenției de implementare
pentru proiectul: „Extindere rețea de canalizare menajeră pe
străzile Forestierilor, Podului, Plevnei, Butyka, Luceafărului,
Kovasznai Sandor, Secuiască și legătura str. Școlii cu
Kovasznai Sandor în localitatea Covasna, județul Covasna”
conform anexei, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicesc domnii Tamás Sándor, Preşedintele
Consiliului Judeţean Covasna, Varga Zoltán Secretar al județului
Covasna și Ferencz Ludovic, Directorul executiv al Direcţiei
Economice din cadrul Consiliului Județean Covasna cu semnarea
Convenției de implementare.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna și
Direcția Economică.
Sf. Gheorghe, la 11 aprilie 2013

TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Notă: Anexa la Hotărârea nr. 59/2013 a fost comunicată celor interesați.

HOTĂRÂREA Nr. 60/2013
pentru modificarea anexei nr. 1 la Planul de analiză şi
acoperire a riscurilor al judeţului Covasna, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 41/2011
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 11 aprilie 2013, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna pentru modificarea
anexei nr. 1 la Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al
judeţului Covasna, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 41/2011, văzând Raportul de specialitate al Direcţiei
Juridice, Administraţie Publică şi Dezvoltarea Teritoriului,
precum şi rapoartele de avizare întocmite de Comisiile de
specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna, în conformitate cu
prevederile: art. 15 lit. „a” din Legea nr. 307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor, Ordinului Ministrului
Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea
Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor şi a Structurii cadru a Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor, în baza art. 91 alin. (1) lit. ,,f” şi în temeiul art. 97 alin.
(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. Anexa nr. 1 „Comitetul judeţean pentru situaţii
de urgenţă” la Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al
judeţului Covasna, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Covasna nr. 41/2011 se modifică şi de înlocuieşte cu anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Sf. Gheorghe, la 11 aprilie 2013
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Notă: Anexa la Hotărârea nr. 60/2013 a fost comunicată celor interesați.

HOTĂRÂREA Nr. 61/2013
privind încetarea contractului de management al domnului
Szilágyi Zsolt, director al Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 11 aprilie 2013, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind propunerea
de încetare a contractului de management al domnului Szilágyi
Zsolt, director al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu
Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, având în
vedere Raportul Direcției Economice precum şi Rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate întocmite în acest sens, în
conformitate cu prevederile: art. 32 alin. (1) lit. „e” din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, art. 15 alin.
(1) lit. „e” din Contractul de management nr. 56/2011, văzând
cererea domnului Szilágyi Zsolt înregistrată sub nr.
2909/02.04.2013 la Registratura generală a Consiliului
Judeţean Covasna, în baza art. 91 alin. (2) lit. „e” şi în temeiul art.
97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
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republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Începând cu data de 12 aprilie 2013, încetează
contractul de management al domnului Szilágyi Zsolt, director al
Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti
Népiskola Sepsiszentgyörgy, ca urmare a acordului părţilor.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia
Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Covasna şi Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu
Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy.
Sf. Gheorghe, la 11 aprilie 2013
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
HOTĂRÂREA Nr. 62/2013
privind numirea domnului Muşat Iuliu în funcţia de
director interimar al Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară
din data de 11 aprilie 2013, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna, privind propunerea
de numire a domnului Muşat Iuliu în funcţia de director
interimar al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe
- Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, având în vedere:
Raportul Direcției Economice precum şi Rapoartele de avizare
ale comisiilor de specialitate întocmite în acest sens, Hotărârea
Consiliului Judeţean Covasna nr. 61/2013 privind încetarea
contractului de management al domnului Szilágyi Zsolt,
director al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, art. 33 alin. (1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, în baza art.
91 alin. (2) lit. „e” şi în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se numeşte, începând cu data de 12 aprilie 2013,
domnul Muşat Iuliu, în funcţia de director interimar al Şcolii
Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti
Népiskola Sepsiszentgyörgy până la data începerii executării
noului contract de management.
Art.2. Drepturile salariale ale persoanei numite la art. 1 vor
fi stabilite în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (4) lit. „q”
din Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 132/2006
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Consiliului Judeţean Covasna, republicată, rectificată, prin
dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia
Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Covasna şi Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu
Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy.
Sf. Gheorghe, la 11 aprilie 2013
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
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HOTĂRÂREA Nr. 63/2013
privind organizarea concursului de proiecte de
management în vederea încredințării managementului
Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy
Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 11 aprilie 2013, analizând Expunerea de motive a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind organizarea
concursului de proiecte de management în vederea încredințării
managementului Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu
Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, având în
vedere: raportul Direcţiei Economice precum şi rapoartele de
avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean
Covasna întocmite în acest sens, O.U.G. nr. 189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, H.G nr.
1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare
şi desfăşurare a concursului de proiecte de management,
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului, modelului-cadru al caietului de obiective,
modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modeluluicadru recomandat pentru contractele de management, pentru
instituţiile publice de cultură; în temeiul art. 91 alin. (1) lit. „f” şi
art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă organizarea concursului de proiecte de
management în vederea încredințării managementului Școlii
Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola
Sepsiszentgyörgy, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare
a concursului de proiecte de management pentru Școala
Populară de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti
Népiskola Sepsiszentgyörgy conform anexei nr. 1.
Art.3. Se aprobă Caietul de obiective pentru concursul de
proiecte de management organizat pentru Școala Populară de
Arte și Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola
Sepsiszentgyörgy conform anexei nr. 2.
Art.4. Se aprobă Condiţiile specifice de participare la
concursul de proiecte de management pentru Școala Populară
de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola
Sepsiszentgyörgy conform anexei nr. 3.
Art.5. Se numeşte Comisia de concurs, Comisia de
soluţionare a contestaţiilor precum şi secretariatul comisiilor de
concurs şi de soluţionare a contestaţiilor la concursul de proiecte
de management pentru Școala Populară de Arte și Meserii Sfântu
Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy conform
anexei nr. 4.
Art.6. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se însărcinează Direcţia Economică din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna şi
membrii comisiilor prevăzute în anexa nr. 4.
Sf. Gheorghe, la 11 aprilie 2013
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează,
VARGA Zoltán
Secretar al judeţului Covasna
Notă: Anexele nr. 2-4 la Hotărârea nr. 63/2013 se pot studia la Compartimentul
administrație publică.

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 63/2013
REGULAMENT
de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. Concursul de proiecte de management pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy, aflată în
subordinea Consiliului Județean Covasna, denumită în continuare autoritatea, se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanţa de
urgenţă, precum şi cu cele ale prezentului regulament.
Art. 2. Concursul de proiecte de management se desfăşoară conform următorului calendar, stabilit cu respectarea dispoziţiilor art. 9 din ordonanţa de urgenţă:
a) 17 aprilie 2013, aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concurs, caietului de obiective, bibliografiei, prezentului regulament,
precum şi a datelor de depunere a mapelor de concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor concursului;
b) 9 mai 2013: data limită pentru depunerea proiectelor de management de către candidați;
c) 10 – 22 mai 2013: analiza proiectelor de management – prima etapă;
d) 23 – 29 mai 2013: susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă.
Art. 3. Proiectele de management sunt elaborate de către candidaţi fără a fi personalizate, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea
autorului, cu respectarea cerinţelor din caietul de obiective, aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Covasna şi a prevederilor legislaţiei indicate în bibliografie.
Art. 4. (1) Candidaţii pot solicita informaţii suplimentare necesare elaborării proiectelor de management, în baza unei cereri motivate.
(2) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii privind solicitarea de date suplimentare, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu
Gheorghe, ca instituţie publică de cultură pentru care se organizează concursul, este obligată să furnizeze informaţiile solicitate.
CAPITOLUL II
Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs
Art. 5. (1) Comisia de concurs, denumită în continuare Comisia, este alcătuită din:
a) reprezentanţi ai autorităţii, numărul acestora nu poate depăşi o treime din numărul total al membrilor comisiei de concurs;
b) specialişti în domeniu.
(2) Membrii Comisiei sunt numiţi prin hotărâre a Consiliului Judeţean Covasna.
Art. 6. (1) Comisia are următoarele atribuţii principale:
a) elimină din concurs proiectele de management care conţin informaţii privind identitatea autorului;
b) analizează proiectele de management depuse de candidaţi, acordând note pentru fiecare etapă a concursului;
c) stabileşte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape;
(2) Comisia poate formula recomandări autorităţii privind durata contractului de management, în limitele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. d) din ordonanţa de
urgenţă, şi, după caz, privind conţinutul acestuia.
(3) Lucrările şi dezbaterile din cadrul Comisiei sunt confidenţiale.
Art. 7. (1) Secretariatul Comisiei este asigurat prin grija Compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Covasna.
(2) Secretariatul are următoarele atribuţii:
a) asigură condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea concursului;
b) verifică legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidaţi;
c) elimină, pe bază de proces-verbal, mapele de concurs incomplete şi pe cele care conţin documente neconforme cu cerinţele din anunţul public şi îi
anunţă pe candidaţii în cauză;
d) certifică pentru conformitatea cu originalul copiile actelor din dosarul de concurs, pe baza documentelor originale;
e) întocmeşte pentru membrii Comisiei declaraţiile de confidențialitate;
f) transmite membrilor Comisiei proiectele de management ale candidaţilor cu dosare admise;
g) participă la şedințele Comisiei, fără drept de vot;
h) consemnează în documente redactate la finele fiecărei etape nota fiecărui candidat;
i) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, nota obţinută în prima etapă, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, conform art. 19 alin. (2) din
ordonanța de urgență, şi asigură afişarea acestuia la sediul autorităţii, la sediul instituţiei şi pe pagina de internet a acesteia, după caz;
j) calculează nota fiecărui candidat şi redactează procesul-verbal al concursului, consemnând, după caz, recomandările Comisiei;
k) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, rezultatul concursului, în termen de 24 de ore de la încheierea ultimei etape, conform art. 19 alin. (8) din
ordonanța de urgență, şi asigură afişarea acestuia la sediul autorităţii, la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii;
l) asigură aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, a listei nominale a candidaţilor şi a altor informaţii de interes public, în termen
de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţiile, sau după caz, de la data soluţionării acestora, conform art. 20 alin. (4) din ordonanța de
urgență.
Art. 8. (1) Îndeplinirea condiţiilor de cunoaştere a unor limbi oficiale ale Uniunii Europene, respectiv de cunoaştere a operării pe calculator, în cazul
candidaţilor care nu depun acte recunoscute în România care atestă aceste cunoştinţe, vor fi verificate prin test de către specialişti în domeniu, numiți prin
dispoziția președintelui Consiliului Județean Covasna.
(2) Verificarea cunoştinţelor lingvistice, respectiv de operare pe calculator se desfăşoară în perioada 10 – 22 mai 2013.
CAPITOLUL III
Analiza şi notarea proiectelor de management
Rezultatul concursului
Art. 9. (1) Membrii Comisiei studiază individual proiectele de management primite în format electronic şi/sau pe suport hârtie de la secretariat.
(2) Analiza, respectiv notarea proiectelor de management se fac în baza criteriilor generale din caietul de obiective, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean
Covasna.
(3) Comisia işi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul autorităţii, în cadrul cărora membrii acesteia:
a) analizează caietul de obiective şi stabilesc punctajul/grila de evaluare pentru criteriile în baza cărora se notează proiectele de management şi interviul.
Secretariatul Comisiei poate înainta Comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu și, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze
prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare întrebare/răspuns.
b) dezbat, analizează şi notează proiectele de management - pentru prima etapă a concursului;
c) acordă note pentru cea de-a doua etapă a concursului - susţinerea, în cadrul interviului, a proiectelor de management de către candidaţii admişi;
(4) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare a şedinţelor sunt anunţate de către secretariat cu cel puțin o zi înainte de desfăşurarea acestora.
Art. 10. (1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al Comisiei de note, de la 1 la 10, pentru fiecare etapă.
(2) Nota candidatului, acordată de fiecare membru, se calculează prin aplicarea formulei stabilite de Comisie în cadrul şedințelor prevăzute la art. 8 alin. (3).
(3) Rezultatul final al fiecărei candidaturi se calculează prin media aritmetică a notelor acordate candidatului de fiecare membru al Comisiei.
[Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 +… + nota x)/x
x - nr. membrilor Comisiei stabilit de autoritate pentru concurs.
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Art. 11. (1) Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii ale căror proiecte de management au obţinut în prima etapă a concursului note mai
mari de 7.
(2) Rezultatul concursului, pentru fiecare candidat, se obţine prin calculul mediei aritmetice a notelor obţinute pentru fiecare etapă.
(3) Este declarat câştigător candidatul care a obţinut cea mai mare medie, cu condiţia ca aceasta să fie de minimum 7.
(4) În cazul în care mai mulţi candidaţi obţin medii egale, este declarat câştigător candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proiectul de management.
CAPITOLUL IV
Soluţionarea contestaţiilor
Art. 12. Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului la
Compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna în termen de 5 zile lucrătoare, conform art. 20 alin. (2) din
ordonanța de urgență, de la data aducerii la cunoştinţă a rezultatului concursului.
Art. 13. (1) Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunerea contestațiilor, conform art. 20 alin. (3) din
ordonanța de urgență.
(2) Comisia de soluționare a contestațiilor este numită cu respectarea dispozițiilor art. 21 alin. (2) din ordonanța de urgență.
(3) Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:
a) verifică depunerea contestației, în termenul prevăzut de lege;
b) verifică dacă persoana care depune contestația, îndeplinește condiția impusă de art. 20 alin. (1) din ordonanța de urgență, conform căreia candidații au
dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului;
c) întocmește procesul verbal al ședinței comisiei de soluționare a contestațiilor;
d) comunică petentului, în termenul legal, răspunsul la contestație.
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