
 
R O M Â N I A 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA MOVILA BANULUI 

PRIMAR 
 

DISPOZITIE nr.170/10.11.2020 
privind organizarea concursului pentru ocuparea  

functiei publice de executie vacante de referent grad 
profesional superior din cadrul Compartimentului financiar 
contabil, impozite si taxe, achizitii publice din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul 

Buzau. 
 

Primarul comunei Movila Banului, judetul Buzău; 
Având în vedere:   
- referatul domnului Ionita Alexandru Florin secretar general 
delegat în aparatul de specialitate al Primarului comunei Movila 
Banului, judetul Buzau inregistrat sub numarul 5579/6.11.2020; 
-prevederile art.465 si ale art.467 din O.U.G nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ ; 
   - prevederile art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici inregistrata sub 
numarul 5549/6.11.2020. 

In temeiul prevederilor art.196 alin.1 lit.b din Ordonanta de 
urgenta nr. 572019 privind Codul Administrativ: 

DISPUNE : 
Art.1.(1) Se aprobă organizarea si desfăsurarea concursului pentru 
ocuparea functiei publice de executie vacante de referent grad 
profesional superior din cadrul Compartimentului financiar contabil, 
impozite si taxe, achizitii publice din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Movila Banului, judetul Buzau. 
 (2) Concursul se va organiza la sediul Primăriei comunei Movila 
Banului, în perioada 23.11.2020-14.12.2020 astfel: 
1.Proba scrisa-29.12.2020, ora 10.00 
2.Proba interviu-conform legii , in termen de 5 zile lucratoare de la 
data sustinerii probei scrise. 
(3) Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data 
publicării anuntului pe pagina de internet a institutiei 



www.comunamovilabanului.ro, iar selectia dosarelor se va efectua 
în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării 
termenului de depunere a dosarelor. 
Art.2. Se aprobă bibliografia si conditiile de participare la concursul 
organizat conform prevederilor articolului 1, potrivit anexei nr.1 si 2 
care fac parte integrantă din prezenta dispozitie. 
Art.3.Se constituie comisia de concurs si comisia de solutionare a 
contestatiilor, după cum urmeaza : 
Comisia de concurs : 
Presedinte -  reprezentant Institutia Prefectului 
Membru – reprezentant Institutia Prefectului 
Membru –  reprezentant Institutia Prefectului 
Comisia de  contestatii: 
Presedinte- reprezentant Institutia Prefectului 
Membru- reprezentant Institutia Prefectului 
Membru - reprezentant Institutia Prefectului 
 Art.4.Secretarul comisiei de examinare si al comisiei de 
solutionare a contestatiilor este domnul Ionita Alexandru Florin. 
Art.5. 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 legii. 
Art.6. Comisiile constituite la art.3 din prezenta dispozitie îsi vor 
desfăsura activitatea în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, pentru si în scopul constituirii acestora. 
Art.7.Secretarul comunei Movila Banului va transmite prezenta 
dispozitie Primarului comunei Movila Banului, membrilor comisiilor 
de concurs si de solutionare a contestatiilor pentru ducere la 
îndeplinire precum si Institutiei Prefectului – judetul Buzău în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 
 
Primar, 
Moise Dorin Romica  
 

Contrasemnează, 
                                                               Secretar general,                              

                                                             Ionita Alexandru Florin  
 



 
 

 
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU                                                                  
PRIMARIA MOVILA BANULUI  
NR. 5579/6.11.2020 

 
REFERAT 

privind organizarea concursului pentru ocuparea  
functiei publice de executie vacante de inspector grad 

profesional superior din cadrul Compartimentului 
contabilitate, impozite si taxe si achizitii publice din aparatul 
de specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul 

Buzau. 
 

Subsemnatul Ionita Alexandru Florin, va rog sa emiteti o dispozitie 
pentru aprobarea, organizarea si desfasurarea concursului  privind 
organizarea concursului pentru ocuparea functiei publice de 
executie vacante de referent grad profesional superior din cadrul 
Compartimentului financiar contabil, impozite si taxe, achizitii 
publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Movila 
Banului, judetul Buzau, în perioada 23.11.2020-14.12.2020 astfel: 
1.Proba scrisa-29.12.2020, ora 10.00 
2.Proba interviu-conform legii , in termen de 5 zile lucratoare de la 
data sustinerii probei scrise. 

Având în vedere : 
prevederile art.465 si ale art.467 din O.U.G nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ 
-adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici inregistrata sub 
numarul 5549/6.11.2020. 

Analizand cele comunicate solicit sa aprobati emiterea 
dispozitiei privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei 
publice de executie vacante de referent grad profesional superior 
din cadrul Compartimentului financiar contabil, impozite si taxe, 
achizitii publice din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Movila Banului, judetul Buzau 
 

Secretar general al UAT Movila Banului, 
Ionita Alexandru Florin 

 
 


