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DISPOZITIE 
privind constituirea comisiei de concurs ~i comisiei de solufionare a contestatiilor pentru 

ocuparea unei functii publice de execufie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional asistent, 
la Compartimentul asistenfa sociala, din caclrul aparatului de spccialitate al primarului comunei 

Lcchinta 

Primarul comunei Lechinta,judeful Bistrita-Nasaud 
Avand 1n vedere: 

- referatul nr. 4906 din 24.06.2022 prezentat de d-na Dunca Adriana, inspector superior la 
compartimentul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechinta; 

- adresa nr. 4252/26.05.2022 a Primariei comunei Lechinta, prin cares-a notiftcat Agentia Nationala 
a Functionarilor Publici, cu privire la organizarea concursului de ocupare a unei functii publice de 
executie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechinta; 

-anuntul publicat pe site-ul Primariei Comunei Lechinta, cu nr. 4726 din 20.06.2022 cu privirc la 
organizarea concursului de recrutare; 

- prevederile art. 25, art. 26 alin. (2), art.29, art. 40, art. 41, mt. 42 alin.(I) ~i alin.(2) din Hotararea 
Guvernului Romaniei nr. 611/2008 pentru aprobarea nonnelor privind organizarea ~i dezvoltarea 
carierei functionarilor publici, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile art. 385 alin.(3), art. 467 alin.(1 -7), art. 618 alin.(5), din O.U.G. nr.57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Lechinta nr. 12/10.02.2022, privind aprobarea 
bugetului de venituri ~i cheltuieli al comunei Lechinta pe anul 2022 ; 

-preveclerile Hotararii Consiliului local al comunei Lechinta nr. 48/20.06.2022 privind modificarea 
organigramei ~i a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Lechinta ; 

In temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) litera cl) ~i alin .(5) lit.e), art.196 alin .(I) litera b) ~i art.197 
alin.(l) din O.U.G. nr.57/2019, privind Coclul aclministrativ cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

DISPUNE: 

Art.1. (1) Se aproba organizarea concursului de rccrntare, pentru ocuparea unei functii 
publice de exccufic vacantc de inspector, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul 
asistcnta sociala, din cadrul aparatului de specialitate al primarnlui comunei Lechinta, judetul Bistrita
Nasaud, organizat 111 data de 21 iulie 2022, ora 10,00 proba scrisa ~i interviul 'in termen de maxim 5 
zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, la scdiul Primariei Comunei Lechinta, judetul Bistrita
Nasaud. 

(2) Concursul pentru ocuparea functiei publice de executie prevazuta la alin.( I) consta 'in trei 
etape, clupa cum urmeaza: 

a) Selectarea dosarelor de 1nscriere; 
b) Proba scrisa; 
c) Jnterviul. 



(3) In vederea participarii la concurs, candidatii depun un dosar de inscriere. Pot sustine probele 
prevazute la alin.(2) litera b") ~i c) candidatii ale caror dosare au fast selectate de catre comisia de 
concurs. Fiecare proba se noteaza cu puncte de la I la I 00. 

(4) Proba scrisa consta 111 redactarea unei lucrari in prezenta comisiei de concurs, promovarea 
acestei probe este obligatorie pentru sustinerea interviului. 

(5) Interviul consta in adresarea de 1ntrebari candidatului de catre fiecare membru al comisiei de 
concurs, care nu pot sa exceada bibliografia. 

(6) Se impune obligativitatea punctajului minim de 50 de puncte pentru fiecare dintre probele 
prevazute la alin. (2) litera b) ~i c) in vederea promovari i acestora. 

(7) Punctajul final necesar pentru promovarea concursului se obtine prin 1nsumarea punctajelor 
obtinute la proba scrisa ~i interviu. 

Art.2. - Sc constituie comisia de concurs, pentru concursul de recrutare pentru ocuparea unei 
functii publicc de execufie vacantc de inspector, clasa I , gradul profcsional asistent, la 
Compartimentul asistcnta sociala, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Lech in fa , judetul Bi~trifa-Nasaud , 111 urmatoarea componenta: 

- Doamna Hane~ Rodica, secretar general al comunei Lechinta - pre~edinte; 
- Doamna Deac Crina-Aurelia, ~ef Birou buget-contabilitate ~i resurse umane, in cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Lechinta - membru; 
-Doamna Ccusan Maria, inspector principal la Compartimentul asistenta sociala din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Lechinta - membru; 

Art.3. - Sc constituie comisia de solufionare a contestatiilor pentru concursul de ocupare 
a unei functii publice vacante de inspector, clasa I, graclul profesional asistent, la 
Compartimentul asistenta sociala, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Lech in fa, judetul Bistrifa-Nasaud , 111 unnatoarea componenta: 

- Doamna Boze~an Dancluta, inspector superior 111 cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Lechinta -pre~edinte ; 

- Doamna Man Daniela, inspector principal 111 cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Lechinta - membru; 

- Doamna Imbuzan Corina, inspector superior 111 cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Lechinta-membru. 

Art.4. - Se nume~te secretar al comisiei de concurs, respectiv al comisiei de solutionare a 
contestatiilor, doamna Dunca Adriana, inspector superior, 111 cadrul Compartimentului de resurse 
umane din aparatul de specialitate al primarului comunei Lechinta. 

Art. 5. - (1) Comisia de concurs constituita la Art. 2 are urmatoarele atribufii : 
- Selecteaza dosarele de concurs ale candidatilor ~i afi~eaza la sediul Primariei comunei 

Lechinta rezultatul sclectarii dosarelor de inscriere cu mentiunea "Admis" sau "Respins"; 
- Stabile~te subiectele pentru proba scrisa pe baza bibliografiei (tematicii) de concurs; 
- Stabile~te planul interviului ~i realizeaza interviul; 
- Noteaza pentru fiecare candidat fiecare proba a concursului; 
-Transmite compartimentului de resurse umane, prin secretarul comisiei, rezultatele 

concursului , pentru a fi comunicate candidatilor. 
(2) Comisia de solutionare a contestatiilor constituita la Art. 3 are urmatoarele atributii: 

-Solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la notarea fiecarei probe a 
concursului; 

-Transmite compartimentului de resurse umane, prin secretarul comisiei, rezultatele 
contesta\iilor, pentru a fi comunicate candidatilor. 

(3) Sccrctarul comisiei de concurs, respectiv secretarul comisiei de solutionare a 
contestatiilor numit la Art.4 are urmatoarele atribufii principalc: 

a) prime~te dosarele de concurs ale candidatilor; 



b) convoaca membrii comisici de concurs, respectiv membrii comisiei de solu\ionare a 
contestati ilor; 

c) 1ntocme~te, redacteaza ~i semneaza alaturi de comisia de concurs, respectiv comisia de solu\ionare 
a contestatiilor, tntrcaga documcntatie privind activitatea spccifica a accstcia; 

d) asigura transmiterea rezultatelor concursului, respectiv rezultatelor contestatiei candidatilor; 
c) 'indepline~te orice sarcini specifice nccesare pentru buna desfa~urare a concursului. 

Art.6. (1) Pentru participarea la lucrarilc comisici de concurs, prccum ~i la celc ale comisiei de 
soh1\ionare a contcstatiilor, mcmbri i acestora beneficiaza de o indemnizatic reprezentand I 0% din 
salariul de baza minim brut pe tara garantat 'in plata, conform art.42 alin.(l)din Hoti\rarea de Guvern 
nr.611/2008, cu modificarile ~i complctarile ulterioare. 

(2) Secrctarul comisiei de concurs ~i de solu\ionare a contesta\iilor bencficiaza de o 
indcmnizatie de 10% din salariul de baza minim brut pe \ara garantat 111 plata conform art.42 alin.(l) 
din IloU\rarea de Guvcrn nr.61 1/2008, cu modificarile ~i completarile ultcrioare. 

Art.7.Prevederile prezentei dispozi\ii vor fi duse la 111deplinirc de compartimentele cu atributii 
din cadrul aparatului de specialitate al prinrnrnl comunei Lcchin\a. 

A1·t. 8. Prezcnta dispozi\ie poate fi contcstata in tcrmen de 30 zile la scctia de contencios 
administrativ din cadrul Tribunalului Bistrila-Nasaud. 

Art. 9.Prezenta dispozitie se comunic~ prin grija sccretarului general al comunci Lechinta cu: 
- lnstitutia Prcfcctului- judetul Bistrita - Nasaud; 
- Primarul comunei Lechin\a; 
- Membrii Comisiei de concurs constituita conform /\11.2; 
- Membrii Comisiei de solutionare a contesta\iilor constituita conform A11.3; 
- Secretarul Comisiei de concurs ~i de solutionare a contestatiilor, doamna Dunca Adriana. 

' 
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CONTRASEMNEAZA 
SECRET AR GENERAL AL COMUNEI, 

HANE$ RODICA 




