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Privind numirea Comisiei de concurs si � Comisiei penîru 
solutionarea conîesîatiilor pentru ocuparea postului vacant de lngrijitor , 
studii generale din cadrul Primariei comunei Lunccll llvei - Compartiment 

Cresa pentru copii 

Lupsan Flaviu primarul comunei Lunca-llvei, jud. Bistrita-Nasaud 
Avand in vedere: 
- referatul secretarului comunei Lunca-llvei Griga Claudia , înregistrat la

Primarie sub nr. 6657 din 31.10.2018 prin care propune numirea comisiei de 
concurs si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor pentru ocuparea postului 
vacant de îngrijitor , studii generale la Primaria comunei Lunca llvei -
compartiment cresa pentru copii 
- anuntul privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de
îngrijitor , studii generale la Primaria comunei Lunca llvei înregistrat sub nr. 6234
din 12.10.2018 si afisat la sediul Primariei Lunca llvei

ln baza: 
- prevederilor Hotararii Consiliul Local nr. 9 din 16.02.2018 privind aprobarea

bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Lunca llvei pe anul 2018, cu
rectificarile ulterioare,

- prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 27 din 20.03.2018 privind aprobarea
organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului
comunei Lunca llvei pentru anul 2018

- Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din
fonduri publice

- Prevederile Hotararii Guvernului nr. 286 din 23.03.2011 privind aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

ln temeiul prevederilor art. 68 alin( 1) si art.115 alin( 1) lit. "a" din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicata: 

DISPUN: 
ART. 1 Se constituie comisia de concurs si de solutionare a contestatiilor pentru 
desfasurarea concursului organizat in data de 12.11.2018 - proba scrisa si 
13.11.2018 - interviul, în vederea ocuparii functiei vacante de îngrijitor , studii 
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ANUNŢ 

Privind ocupan�a postului contracruaR de JrngrrijntoH' 9 studii gene1r31le, la 
Primaria Comunei Lunca JI.hrei-comnuutimentul Cli'esa penh·u copii 

În conformitate cu Prevederile Hotararii Guve1nului nr. 286 din 23.03.2011 
privind 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, 
Primăria com1mei Lunca Ilvei organizează concurs pentru postului de execuţie 
de lngrijitor , studii generale, 1>e perioada nedeterminata din cadrul aparatului 
de specialitate, 

Concursul va cuprinde următoarele probe 

selecţia dosarelor - la dat� de O 9 .11. 2 O 18; 
- proba scrisă-12.11.2018 ora 10,00;
- interviul-13.11.2018, ora 10,00.

Dosarele de înscriere se depun la secretarul comunei Lunca Ilvei, doamna
Griga Claudia, până la data de 08.11.2018, ora 16.00 şi vor conţine în mod 
obligatoriu: 

I.cerere de înscriere la conc1U's adresata primarului comunei Lunca Ilvei






