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D I S P O Z I T I E  

privind  modificarea Dispozitiei Primarului comunei Adunați  nr.128 / 23.12.2020  privind organizarea concursului 
pentru ocuparea functiei publice vacante din categoria funcționarilor publici de execuție, inspector, clasa I, gradul 

profesional debutant, la Compartimentul Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Adunați judeţul Prahova; 

 
          Primarul comunei Adunaţi, judeţul Prahova; 
          Având în vedere referatul secretarului comunei Adunaţi, d-na Termentu Petruţa înregistrat sub nr. 
1000/11.02.2021 prin care se propune modificarea Dispozitiei Primarului comunei Adunați nr.128/23.12.2020  privind 
organizarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante din categoria funcționarilor publici de execuție, 
inspector, clasa I, gradul profesional debutant, la Compartimentul Asistență Socială din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Adunați judeţul Prahova; 
           În baza prevederilor legale : 
           - art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid 19;  
           - art.465 alin.1, art.466, art.468, art.618 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și 
completările ulterioare; În temeiul art.155 și art.196 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările și completările ulterioare; 
            - Ordin  Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale si Ministerul Sănătăţii  Nr. 3577/831/2020 din 15 mai 2020 
privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării 
activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă; 
           În temeiul art.155 alin.1 lit.d, art.196 alin.(1) lit.b, art.197 alin.1 și art.199 alin 1 - 2 din O.U.G nr.57/2019 
privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
  

PRIMARUL COMUNEI ADUNATI, emite următoarea dispoziţie   : 

          Art.1. - Se modifică  art.1 din Dispozitia Primarului comunei Adunați  nr 128/ 23.12.2020  privind organizarea 
concursului pentru ocuparea funcției publice vacante din categoria funcționarilor publici de execuție, inspector, clasa 
I, gradul profesional debutant, la Compartimentul Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Adunați, judeţul Prahova care va avea următorul cuprins: 

          Art.1.Aprobă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei 
funcţii publice de execuție vacante Inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Asistență 
Socială în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adunați, judeţul Prahova, în data de: 
                      - 22 februarie 2021, ora 10,00 - proba suplimentară la sediul Primariei comunei Adunați; 
                        - 23 februarie 2021 ora 10,00 - proba scrisă  la sediul Căminului Cultural  Adunați, județul Prahova; 
                      - 25 februarie 2021 ora 10,00 -  interviul  la sediul Primăriei Comunei Adunați, județul Prahova; 
           Art.2 .- Celelalte prevederi  ale dispoziției primarului comunei Adunați nr.128 / 23.12.2020 rămân în vigoare. 
           Art.3. - Prezenta dispoziţie va fi difuzată conform prevederilor legale în vigoare.  
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