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PROIECT DE DISPOZIŢIE
Nr. 104 /31.01.2023

privind  constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor  pentru
ocuparea postului vacant unic, asistent medical comunitar , grad profesional debutant , de la

Compartimentul    Asistenţă Socială   din cadrul Primăriei comunei Pădureni  , judeţul Vaslui

        Avand in vedere :
- referatul nr.  462  /31.01.2203  prin care se propune   constituirea comisiei  de   concurs şi a

comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea  postului vacant unic, asistent medical
comunitar , grad profesional debutant , de la  Compartimentul    Asistenţă Socială    din
cadrul Primăriei comunei Pădureni  , judeţul Vaslui   

           In conformitate cu prevederile  art.19   din H.G. nr.1336 /2022 pentru aprobarea Regulamentului -
cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice;
       În temeiul art. 196 alin (1) litera “b”şi art. 197 alin. (1)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019
privind Codul administrativ  cu modificările  şi completările ulterioare; 

DIACONU TEMISTOCLE  , Primarul  comunei Pădureni , judeţul Vaslui ;

D I S P U N :
        Art.1. - Se constituie Comisia de concurs  pentru ocuparea  postului vacant unic, asistent medical
comunitar , grad profesional debutant , de la  Compartimentul    Asistenţă Socială    din cadrul
Primăriei comunei Pădureni  , judeţul Vaslui  , care se va desfasura în data de    22 februarie  2023 ,
ora 10:00 –proba  scrisă ,  la sediul  O.A.M.G.M.A.M.R. Vaslui    , in urmatoarea componenta :

 Preşedinte: - Doamna Pais Ofelia-Mihaela – consilier juridic superior , coordonator judeţean
asistenţă medicală comunitară, în cadrul Compartimentului Juridic al Direcţiei de Sănătate
Publică  Vaslui ; 

 Membrii: - Doamna Epure Gabriela   -  preşedinte - O.A.M.G.M.A.M.R Filiala Vaslui;  
           - Doamna Iorga Corina  – asistent medical comunitar   în cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei Hoceni, judeţul Vaslui ;
 Secretar comisie: Doamna Munteanu Mirela  – secretar   general  - comuna Padureni,  judeţul

Vaslui .
       Art. 2 Se constituie  Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea  postului vacant unic,
asistent  medical  comunitar  ,  grad profesional  debutant  ,  de  la   Compartimentul     Asistenţă
Socială   din cadrul Primăriei comunei Pădureni  , judeţul Vaslui  , care se va desfasura în data de
22 februarie 2023 , ora 10:00 –proba  scrisă ,  la sediul   O.A.M.G.M.A.M.R Vaslui , in urmatoarea
componenta :
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-  Preşedinte: Doamna Topliceanu Mihaela,  consilier  superior în cadrul Biroului de Asistenţă
medicală şi programe de sănătate al D.S.P. Vaslui ; 

-    Membrii: -  Domnul Penişoară Marius-Ionuţ  - consilier  judeţean- asistent medical generalist
– în cadrul  O.A.M.G.M.A.M.R Filiala Vaslui;

   -  Domnişoara Manta Ioana -Sabina  –  consilier asistent social    - in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Padureni ;

- Secretar comisie:  Munteanu Mirela – secretar  general  - comuna Padureni. 
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează preşedintele desemnat al

comisiei de concurs / examinare  respectiv de soluţionare a contestaţiilor. 
Art.4 Prezenta dispozitie va fi comunicata prin grija secretarului general al  comunei Padureni,

Institutiei Prefectului judetului Vaslui, si persoanele desemnate la art.1 si art.2.
                                                           

Padureni    31 ianuarie 2023

 
      Primar,
Diaconu Temistocle

           

   Contrasemnează 
     Secretar General UAT Pădureni 

          Munteanu Mirela                                                                                                                 

                                                                      

                                                                                                   


