
        
 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL TIMIŞ 
P R I M A R U L 

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

 
Dispoziţia  

Nr. 90  din 31.05.2016 
 

privind desemnarea  reprezentanților din partea Primăriei comunei Dudeştii Noi în 
comisiile de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea postului 

de  contabil - 0,5 N și a postului de îngrijitor – 0,5 N  
la Şcoala gimnazială Dudeştii Noi  

 
Având la bază adresa nr. 682/27.05.2016 a Şcolii Gimnaziale Dudeştii Noi 

înregistrată la Comuna Dudeştii Noi sub nr.6583/27.052016, prin care solicită 
desemnarea a doi reprezentanți  în Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului 
pentru ocuparea postul de  contabil   - 0,5 N și un reprezentant în Comisia de 
organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului de îngrijitor – 0,5 N. 

în temeiul art. 68, alin (1) şi al art. 115, alin (1), lit. a) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

primarul comunei  Dudeştii Noi emite următoarea dispoziţie : 
 

Art. 1.- Se desemnează doamna Ecaterina RÎPĂ, având funcţia de inspector și 
doamna Romelia RUSU, având funcția de referent,  ca reprezentanți în comisia de 
organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de  contabil – 0,5 N, 
organizat de Şcoala Gimnazială Dudeştii Noi. 

Art.2. - Se desemnează doamna Ecaterina RÎPĂ, având funcţia de inspector ca 
reprezentant  în comisia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea 
postului de  îngrijitor – 0,5 N, organizat de Şcoala Gimnazială Dudeştii Noi. 

Art. 3. -  Concursul pentru ocuparea postului de contabil  se va desfăşura în data 
de 14.06.2016, ora 12 – proba scrisă, în 15.06.2016, ora 12 - proba practică/ interviu  la 
sediul Şcolii Gimnaziale Dudeştii Noi, str. Calea Sînandreiului, nr.5. 

Art. 4. -  Concursul pentru ocuparea postului de îngrijitor   se va desfăşura în data 
de 14.06.2016, ora 12 – proba scrisă, în 15.06.2016, ora 12 - proba practică/ interviu  la 
sediul Şcolii Gimnaziale Dudeştii Noi, str. Calea Sînandreiului, nr.5. 

Art. 5. - Prezenta dispoziţie  se comunică: 
a) Instituţia prefectului judeţului Timiş - Direcţia de control a legalităţii actelor şi 

Contencios Administrativ; 
b) Director Şcoala Gimnazială Dudeştii Noi; 
c) Doamnei Ecaterina RÎPĂ și doamnei Romelia RUSU 
 
Primar comunei Dudeştii Noi    
Alin-Adrian NICA 

                                                                                            Avizează pentru legalitate, 
                                                                        Secretarul comunei Dudeştii Noi 

                                                                         Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
                
                                     L.S.___________________ 
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