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D I S P O Z I T I E 

privind constituirea comisiilor de concurs si a comisiilor de solutionare a contestațiilor în vederea 

organizării şi desfăşurării concursului/examenului de promovare în grad profesional imediat  

 superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate  

al  primarului Comunei Teaca 

 

 

 

Primarul Comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud 

Având în vedere: 

           - referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Teaca 

 - adresa nr.9788 din 10.12.2018 de  solicitare a avizului înaintată la ANFP   

          - H.C.L. Teaca nr. 26/2018 privind modificarea  organigramei şi a statului de functii al 

aparatului de specialitate al primarului Comunei Teaca 

           - H.C.L. Teaca  nr. 20/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei 

Teaca pe anul 2018 

 In conformitate cu prevederile: 

- art.63 și 64 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,  republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

-art.121 alin(1) lit.a),alin(2) lit.a) și art.126 din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

            În temeiul  art. 63 alin(5) lit. e),  art.68 alin(1) și  art.115 alin(1) lit.a) din Legea 

nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

D I S P U N :       

        

          Art.1.Se numeşte comisia de concurs în vederea organizării şi desfăşurării 

concursului/examenului de promovare în grad profesional imediat  superior celui deținut a unui funcționar 

public din cadrul aparatului de specialitate al  primarului Comunei Teaca, care  va avea loc în data de  

14.02.2019, ora 10,00  sediul Primăriei Comunei Teaca, nr. 598,  în următoarea componenţă : 

Preşedinte: reprezentant A.N.F.P. 

Membri: Cioșan Ana – secretarul comunei 

               Cîmpean Maria Daniela – șef birou 

   

 

 

 



 

 Art.2. Se numeşte comisia pentru soluţionarea contestaţiilor pentru  concursul de 

promovare în grad profesional imediat  superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul aparatului 

de specialitate al  primarului Comunei Teaca, în următoarea componenţă : 

 

Președinte – reprezentant ANFP 

Membri: - Costa Zaharie Olimpiu – inspector superior 

       - Haneș Rodica – secretar Comuna Lechința 

 Secretariatul comisiilor  nominalizate la art.1 și 2 va fi asigurat de d-na Halmagyi Sorina – 

referent superior in compartimentul resurse umane,stare civilă. 

          Art.3 Conditiile participare şi bibliografia  sunt cuprinse în anexa  care face parte integranta 

din prezenta  dispozitie. 

          Art.4. Membri comisiilor de concurs, de soluționare a contestațiilor și secretarul comisiilor 

vor beneficia de o indemnizatie de 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 

          Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredintează 

persoanele nominalizate la art.1 - 2. 

         Art. 6. Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului comunei cu : 

           - Institutia Prefectului-Judetului Bistriţa-Năsăud  

           - membrii comisiilor   de concurs si de solutionare  a  contestatiilor 

 

 

 Avizat pentru legalitate 

 Secretar, 

 Cioșan Ana 

  

 

 

Nr. 11 din 11.01.2019 

 

 
PRIMAR 

Damian-Iustian MUNTEAN 
…………………………… 



 
                                                                                                                             

 

                                                                                                                        Anexa  la dispoziția nr.11/2019 

 

  

 CONDIȚIILE DE PARTICIPARE  

 

 

   La concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat  superior celui deținut a unui 

funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al  primarului Comunei Teaca 

  

  Examinarea scrisă va avea loc în data de  14.02.2019, ora 10,00  iar  interviul în maxim 5 

zile lucrătoare de la desfășurarea probei scrise. 

 Probele de examinare se vor desfăşura în sediul Primăriei Comunei Teaca, sat Teaca, nr. 

598.  

        Dosarul de concurs va conține următoarele documente: 

 

a)formularul de înscriere; 

b) copia actului de identitate; 

c) copia carnetului de muncă sau adeverinţă  eliberată de compartimentul resurse umane în 

vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează.  

            d)copii de pe rapoartele de evaluare din ultimii 2 ani. 

 

 

 

 

               B I B L I O G R A F I A  ŞI  T E M A T I C A  S T A B I L I T Ă 

 pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut  

                                organizat în data de 14.02.2019 

 

II-Bibliografia  

           1.Legea nr.188/1999,privind Statutul funcţionarilor publici,republicată cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

           2.Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,republicată cu modificările 

şi completările ulterioare ; 

          3.Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

4.Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările 

ulterioare; 

5.Hotărârea Guvernului României nr. 218/2015 privind registrul agricol; 

6.Constituția României; 

7.Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului dee proprietate asupra terenurilor agricole și 

cele forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale legii nr. 

169/1997, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 

    Dosarele se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunțului la secretariatul  Primăriei 

comunei Teaca, data limită de depunere fiind de 04.02.2019. 

 

PRIMAR, 

Ec. Damian-Iustian Muntean 

 


