ROMANIA

PRIMARUL COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tef/fax :0232-325100 cod postal 707450
e-mail: sinestiprima ria@yahoo.qom

DISPOZITIE

nr.198

Primarul comunei Sinesti judetul Iasi,
Avand in vedere:
- Referatul nr.5718128.10.2020 al d-luiNancy Loghin, secretar general al UAT
comllna Sinesti, judetul Iasi;

Yazand prevederile:
alin,(l) din H.G.R, nr.2861201I pentru aprobarea Regulamentului - cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
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 cu modificarile si completarile ulterioare,
- art.30 , 82 si B3 lit.h) si 84 alin.(2) din Legea nr,5312003 -Codul muncii, cu
modificarile si completarile ulterioare,
.
- art.ll din Legea nr.20312020 pentru modificarea gi completarea Legii nr.5512020
privind unele mdsuri pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19,
- art.B

lnbaza atributiilor stabilite de art.155 alin.1 lit.d) cu trimitere la alin,5 lit, e) si in
temeiuf art.196 alin.(1), lit.b) din O,U.G. nr.5112019 privind codul administrativ, modificata
si completata,

DISPUNE:
Art.

1. Se aproba organizarea concursului pentru ocuparea funcfiei contractuale
temporar vacante de asistent medical comunitar in aparatul de specialitate al prirnarului
comunei Sinesti, judetul Iasi.
Art.2, Concursul se va organiza la sediul autoritatii Primariei comunei Sinesti.
judetul Iasi cu urmatorul calendar:
o 05-12.1L.2020 - perioada de depunere a dosarelor de inscriere la concurs

o
o

20,11.2020 ora 10,00 -proba scrisa,
In maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise - proba de interviu.

Art.3. Conditiile generale si specifice pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii
precurx si calendarul de laarlicolul I se vor publica in MonitorulOficial al Romaniei parteaa
III-a, presa si prin afisare la avizierul institutiei Primariei cornunei Sinesti, judetul Iasi,
Art. 4, Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie:

.
.
.

-compartirnentului resurse umane - spre stiinta si conformare;
-responsabilului cu pagina locala de internet,
-Institutiei Prefectului Judetului Iasi, pentru controlul legalitatii.
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Data: 28 oct.2020.

Contrasemnat

conform art.243 alin.(I)
lit.a) din OUG nr.4712019

SECRETAR GENERAL,

