
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA MOVILA BANULUI 
PRIMAR 

 
DISPOZITIA NR.128 

privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a 
contestatiilor pentru examenul de promovare in clasa organizat in 

perioada 14.05.2021-2.06.2021 
 
 

Moise Dorin Romică, primarul comunei Movila Banului, județul 
Buzău; 
 
Având in vedere: 
-prevederile art.618 alin. 23 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
-prevederile art.25, art.126 si ale art.145 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici. 
-referatul de specialitate inregistrat sub numarul 2625/13.05.2021 

In temeiul prevederilor  art.196 alin.1 lit.b din Ordonanta de Urgenta nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

DISPUNE: 
 

Art.1 Se aprobă constituirea comisiei de concurs si a comisiei de soluționare a 
contestațiilor pentru examenul de promovare in clasa organizat in perioada 
14.05.2021-02.06.2021 cu urmatoarea componență: 
Comisia de examen: 
Președinte:Done Cătalin - administrator public 
Membri:  1.Turturica Adrian Daniel - referent 
             2.Coman Elena - referent 
Secretariatul comisiei: Ioniță Alexandru Florin - secretar general al comunei Movila 
Banului. 
Comisia de soluționare a contestațiilor: 
Președinte: Lazar Camelia - inspector 
Membri:   1. Corbu Marilena - inspector 
              2.Negoita Kati Gabriela - referent 
Secretariatul comisiei: Ioniță Alexandru Florin - secretar general al comunei Movila 
Banului. 
Art.2 Se aprobă anunțul privind organizarea concursului/examenului privind 
promovarea in clasa, anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 
Art.3 Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum si la cele ale 
comisiei de solutionare a contestatiilor, membrii precum si secretarii acestora au 
dreptul la o indemnizatie reprezentând 10 % din salariul de bază minim brut pe 
tară garantat în plată, stabilit conform prevederilor art.42.alin.1 din H.G. 
nr.611/2008. 
 

 



 

Art.4 Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei către 
Instituția Prefectului-județul Buzău in vederea exercitării controlului de legalitate, 
precum și tuturor instituțiilor și persoanelor interesate. 

Movila Banului, 14.05.2021 

 

Primar,                                                                   Contrasemnează, 
Moise Dorin Romică                                                 Secretar general, 
                                                                      Ioniță Alexandru Florin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Anexa nr.1 la Dispozitia nr.128/14.05.2021 

ANUNȚ 

În baza prevederilor art.618 alin.23 din O.U.G nr.57/2019 privind codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primaria Comunei Movila 
Banului organizează concurs in vederea promovării in Clasa in perioada 
14.05.2021-02.06.2021, in limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu 
incadrarea in fondurile bugetare alocate. 
Condiții de desfășurare a concursului/examenului de promovare: 
Concursul/examenul de promovare in Clasa se va desfășura la sediul primariei 
Movila Banului, astfel: 
-probă scrisă : 2.06.2021 
-probă interviu- conform legislatiei in vigoare 
Condiții de participare la concursul/examenul de promovare: 
Pentru a participa la concursul/examenul de promovare in clasa, conform 
prevederilor art.481 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, funcționarul public trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiții: 

a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă 
de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară 
activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea 
activității de către conducătorul autorității sau instituției publice; 

b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod. 
Funcția publică pentru care se organizează concursul/examenul și compartimentul 
din care face parte sunt: 
Funcția publică de execuție de referent, grad profesional superior, in cadrul 
compartimentului agricol, cadastru si urbanism. 

Dosarul de concurs se depune de către candidați la sediul primăriei Movila 
Banului in termen de 5 zile de la data afișării anunțului(14.05.2021-02.06.2021) 
si trebuie să conțină in mod obligatoriu documentele prevăzute la art.479 din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și următoarele: 

a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă; 
b) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară 
activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității 
de către conducătorul autorității sau instituției publice; 
c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea 
atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează 
expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost 
radiată, în condițiile legii. 
Relații suplimentare se pot obține in intervalul orar 8.00-16.00 de luni pana 

vineri la sediul primariei Movila Banului, sau la numarul de telefon 
0238.796.601.  
Persoana de contact : Ioniță Alexandru Florin- secretarul general al comunei 
Movila Banului. 

Primar, 
Moise Dorin Romică 



 
 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru examenul de promovare in clasa organizat in perioada 
14.05.2021-2.06.2021 

1. Constitutia Romaniei , republicată; 
2. O.U.G  nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
3. Ordinul M.A.D.R. privind modul de completare a registrului agricol pentru 
perioada 2020-2024 
4. Ordonanta Guvernului nr.28/2008 privind Registrul Agricol, cu modificarile 
si completarile ulterioare. 
5. LEGE nr. 175 din 14 august 2020 pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 
268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare 
terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea 
Agenției Domeniilor Statului. 
6. Ordinul MADR nr.311/2020 privind aprobarea normelor motodologice pentru 
aplicarea titlului I din Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a 
vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a 
Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comercfiale ce detin in 
administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie 
Agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului. 
7. Legea nr.17/2004 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-
cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan. 

 

Primar, 

Moise Dorin Romică 

 


