
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA NAPRADEA
PRIMAR

DISPOZITIA NR.6I
din 25.05.2021

privind constituirea comisiei de exarninare si de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea posturilor
de muncitor pe perioada nedetenninata din cadrul serviciului ,, ADMINISTRAREA SI

INTRETINEREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT ,,

Primarul comunei Napradea, judetul Salaj;
Avand in vedere prevederile lJotararii Guvernului nr. 28612011 pentru aprobarea

Regr-rlamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacatrt corespunzator 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 terneiul art.196 alin I litera b, din OUG 571201 9 privind Codul administrativ;

DISPUN:

Art.1. Aproba constituirea cornisiei de examinare pentru ocuparea posturilor de muncitor
pe perioada nedeterminata din cadrul serviciului ,, ADMINISTRAREA SI INTRETINEREA
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT,, in urmatoarea componenta:

- Negrean Valeria - secretar general al comunei - presedinte;
- Becea Bogdan - Cristian - adrninistrator public - membru;
- Blidar Adriana - Inspector - membru;

Secretarul comisiei de corrcurs se numeste doamna Fodor Delia Silvia inspector.
Examenul vaavea loc in data 22.06.2021 ora l3 probascrisa si23.06.2021 ora 13 interviul;
Art,2. Aproba constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru posturile de ingrijitor

la domiciliLr pe perioada nedeterminata din cadrul serviciului
in urmatoarea componenta:

- Pintea Bianca Daniela - inspector presedinte;
- Romocea Traian Vasile - inspector - membru;
- Farcas Dorin - inspector - membru;

Secretarul cornisiei de solutionare a contestatiilor se numeste doamna Tibil Marilena inspector.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii , se incredinleaza mernbrii cornisiei.
Art.4. Prezenta dispozilie se cornunicd la:

- lnstitutia Pret'ectLrlui judelul Sdla.i;

YIZNI LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,

NEGREAN VATYERIA

."*ri,**wr

Membrii comisiilor;
Dosar dispozifii;


