
 
R O M Â N I A 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA MOVILA BANULUI 

PRIMAR 
 

DISPOZITIE nr.40/12.02.2021 
privind organizarea concursului pentru ocuparea  

functiei publice de executie vacante de inspector grad 
profesional principal din cadrul Compartimentului agricol, 

cadastru si urbanism 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 în aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Movila Banului, judetul Buzau inregistrat sub 
numarul 604/10.02.2021; 
-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 catre Agentia Nationale a Functionarilor Publici inregistrata sub numarul 
374/26.01.2021. 
-prevederile art.II din Legea nr.203/2020 privind modificarea si completarea 
Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19 

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 inspector grad profesional principal din 
cadrul Compartimentului agricol, cadastru si urbanism din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzau. 
 (2) Concursul se va organiza la sediul Primăriei comunei Movila Banului, în 
perioada 15.02.2021-8.03.2021 astfel: 
1.Proba scrisa-18.03.2021, ora 10.00 
2.Proba interviu-23.03.2021. 
(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 Primaria Gheraseni 
Membru –  Iosiv Mirela – referent registrul agricol 
Comisia de  contestatii: 
Presedinte- reprezentant Institutia Prefectului 
Membru- reprezentant Primaria Gheraseni 
Membru – Done Catalin –administrator public 
 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 general al 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. 
 
Movila Banului, 12.02.2021 
 
 
Primar, 
Moise Dorin Romica  

Contrasemnează, 
                                                            Secretar general,                              

                                                             Ionita Alexandru Florin  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Anexa nr.1 la Dispozitia nr.40/12.02.2021 
 

ANUNȚ 
Concursul pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector grad 

profesional principal din cadrul Compartimentului agricol, cadastru si urbanism 
din aparatul de specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzau 
va avea loc la sediul Primărie Comunei Movila Banului, astfel: 
1.Proba scrisa-18.03.2021, ora 10.00 
2.Proba interviu-23.03.2021. 

Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 465 
din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

Condiții specifice de participare pentru funcția de inspector grad 
profesional principal: 
-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta. 
-Vechime in specialitatea studiilor necesara exercitarii functiei publice- minimum 
5 ani. 

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare și se vor depune la sediul Primăriei Comunei Movila Banului 
în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe site-ul 
institutiei www.comunamovilabanului.ro, până la data de 8.03.2021  inclusiv, ora 
16.00.  

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Movila Banului, comuna 
Movila Banului, județul Buzău și la telefon: 0238.796.601, începând cu data de 
15.02.2021. 
 

 

PRIMAR, 
MOISE DORIN ROMICĂ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr.2 la Dispozitia nr. 40/12.02.2021 
 

BIBLIOGRAFIE 

 Pentru ocuparea functiei publice de inspector grad profesional principal 
din cadrul Compartimentului agricol, cadastru si urbanism din aparatul 

de specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzau. 

 

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. 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. 

5. 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. 

6. Legea nr.17/2004 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii 
terenurilor agricole situate in extravilan. 

 
Primar, 

Moise Dorin Romică 
 
 
 


