
ROMANIA
JUDETUL SALA.I
COMUNA NAPRADEA
I'RIMAR

DISPOZITIA NR.4
Din 21 ianuarie 2021

privind constituirea comisiei de examinare si de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea postului de
asistent social pe perioada nedeterminata cu norma partiala de 4 orelzi din cadrul serviciului UNITATE

DE INGRIJIRE LA DOMICILIU

Prirnarul comunei Napradea, judetul Salaj;
Avarrd in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 28612011 pentru aprobarea

Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant coresplrnzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri
publice si anuntul de concurs;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 5312003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si
completari le ulterioare;

Yazand prevederile art. 155 din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.196 alirr I litera b, din OUG 5712019 privind Codul adrninistrativ;

DISPUN:

Art.1. Aproba constituirea comisiei de examinare pentru ocuparea postul de asistent social
pe perioada nedeterminata cu norma partiala de 4 orelzi,din cadrul serviciului UNITATE DE
INGRIJIRE LA DOMICILIU in urmatoarea componenta:

- Pop E,ugenia - viceprimar - presedinte;
- Fodor Delia- Silvia - Inspector - membru;
- Pintea Bianca Adriana - inspector - membru;

Secretarul oor-r-risiei de concurs se numeste doamna BlidarAdriana inspector.
Examenul va avea loc in data 9 februarie 2021 ora 10.

Arl.2. Aproba constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru postul de asistent
social pe perioada nedetermiuata cu norma partiala de 4 orelzi, din cadrul serviciului UNITATE DE
INGRIJIRE LA DOMICILIU in urmatoarea componenta:

- Becea Bogdan Cristian - adrr-rinistrator public - presedinte;
- Negrean Valeria - secretar general al comunei - membru;
- Tibil Marilena - inspector - membru;

Secretarul comisiei de solLrtionare a contestatiilor se numeste dl. Farcas Dorin inspector.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii , se incredinteaza rnembrii comisiei.
Art.4. Prezenta dispozilie se comunicd la:

- InstitLr{ia Prefectului - jude}ul Sdlaj;
- Membrii comisiilor;
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