
R O M A N I A 
J U D E T U L  B U Z A U 

COMUNA POSTA CÂLNAU 
PRIMAR 

 
D I S P O Z I T I E 

privind organizarea concursului pentru ocuparea a două funcții publice  de execuție  vacante în cadrul 
aparatului  de specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău 

 
         Primarul comunei Poșta Câlnău, judetul Buzau 
       Avînd în vedere: 
      -Prevederile art. 369 lit.b,art. 464 , art. 465  alin(1)    din OUG O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ; 
       -Prevederile Hotărârii Consiliului Local 6/25.02.2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de 
functii pentru Aparatul de Specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău, a  Instituțiilor publice aflate in 
subordinea Consiliului Local; 
       - Prevederile Codului Muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003 cu modificările și completările ulterioare; 
 - adresa de înștiințarea  a Agenției  Naționale  as Funcționarilor   Publici  nr 2750/12.04.2021, 
privind  organizarea concursului pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante  în cadrul 
Aparatului de Specialitate al Primarului  comunei  Poșta Câlnău;  
        -Referatul nr.3072/20.04.2021  inspectorului din cadrul compartimentului secretariat administrativ; 
        -Prevederile art.198 alin.(1) si alin (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;  
       In temeiul art.196 alin 1 lit. b.  Din Ordonanța  de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ: 
 

D I S P U N E : 
      Art1.(1).   Se aprobă organizarea și desfășurarea concursului pentru ocupare a două funcții publice  de 
execuție  vacante în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului  comunei  Poșta Câlnău: 

- inspector  clasa I  grad  principal - în cadrul  compartimentului  financiar contabil  din  
Aparatul de Specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău 

-       inspector clasa I grad debutant  în cadrul  compartimentului registru agricol din  Aparatul de 
Specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău; 

(2) Condițiile prevăzutede lege pentru  participare la concurs sunt  condițiile prevăzute de  art.465 
alin(1) din OUG  nr.57/2019 

(3) Codiții  specifice în fișa postului aferente  funcției publice : 
- inspector  clasa I  grad  principal - în cadrul  compartimentului  financiar contabil  din  

Aparatul de Specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău 
 -studii  universitare de licență absolvite cu diplomă de licență  în domeniul științelor economice, 
-  vechime în  specialitatea   studiilor 5 ani; 
- inspector clasa I grad debutant  în cadrul  compartimentului registru agricol din  Aparatul 

de Specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău. 
-studii  universitare de licență absolvite cu diplomă de licență  în domeniul agronomie, 
-  vechime în  specialitatea   studiilor nu este  necesară 

        (4) Concursul se va organiza la sediul Primăriei comunei Poșta Câlnău, județul Buzău astfel: 
           - anunțul se va publica  în data de 05.05.2021 
 Proba scrisă  va  avea  loc  în data  de 14.06.2021, ora 10,00 la sediul comunei Poșta  Câlnău, str.  
Națională PC  nr.45.  

            - interviul, va avea loc în termen de  maxim 5 zile  lucrătoare de  la data  susținerii probei scrise;  
 - data și ora  susținerii interviului se vor afișa odată cu rezultatele la proba scrisă;  
             (5) Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile lucrătoare de la data afișării anunțului. 
          Art. 2 (1). Se constituie comisia de concurs și comisia de soluționare a contestatiilor,  
după cum urmează: 
        COMISIA DE CONCURS: 

1. David Tanța –   președinte, inspector superior 
2. Berbec Violeta – membru - inspector  superior    
3. Cîrciumaru Ana - membru – inspector  superior 

COMISIA DE CONTESTATII: 
1. Munteanu Sorin , președinte – primar 
2. Arsene Fănel Viorel      -   membru -viceprimar 

 



 
3. Simionescu Luciia  – membru  - inspector 

  ( 2) Secretariatul comisiilor va fi asigurat de către doamna Vârlan Niculina, referent în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 

     Art. 3. Se aprobă bibliografia și documentele necesare pentru dosarul de concurs  in vederea ocuparii  
funcției publice de execuție vacante de inspector I debutant  (urbanism și amenajarea teritoriului) 
conform prevederilor art. 1 potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă la prezenta dispoziție 

Art.4.  Pentru  participarea  la lucrarile  comisiei de concurs, precum și la  cele ale comisiei  de 
soluționare a contestațiior , membrii  precum și  secretarii acestora  au dreptul la o  indemnizație  
reprezentând 10% din salariul  de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit  conform legii. 

Art.5. Comisiile  constituite la art.4. din  prezenta dispoziție își  vor desfășura activitatea  în 
conformitate cu prevederile  legale în vigoare, pentru și în  scopul constituirii acestora. 
        Art. 6. Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziție  Primarului comunei Poșta Câlnău, 
membrilor   comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru  ducere la îndeplinire  precum și 
Instituției  Prefectului –județul   Buzau în vederea  exercitării  controlului  cu privire la legalitate. 

 
             POȘTA CÂLNĂU 
              Nr. 94/20.04.2021 
 
                                     PRIMAR, 
                                 MUNTEANU SORIN 
                                                                                           
 

  SECRETAR  GENERAL DELEGAT U.A.T., 
                                                                                                                           ENACHE ANA 

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

JUDEȚUL BUZĂU                                                                                                      Se aprobă, 
COMUNA POȘTA CÂLNĂU                                                                                      PRIMAR, 
Nr. 3072/20.04.2021                                                                                        MUNTEANU SORIN 
 

 

REFERAT 

 

 

 Subsemnata Enache Ana , secretar general  delegat al U.A.T.  având in  vedere :  
                 -  Prevederile art. 369 lit.b,art. 464 , art. 465  alin(1)    din OUG O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ cu modificările  ulterioare. 
                 -Prevederile Hotărârii Consiliului Local 6/25.02.2021 privind aprobarea Organigramei și a 
Statului de functii pentru Aparatul de Specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău, a  Instituțiilor 
publice aflate in subordinea Consiliului Local, va  rog să aprobați emiterea unei Dispoziții privind 
organizarea concursului pentru ocupare a două funcții publice  de execuție  vacante: 

-inspector  clasa I  grad  principal - în cadrul  compartimentului  financiar contabil  din  Aparatul de 
Specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău 
           - inspector clasa I grad debutant  în cadrul  compartimentului registru agricol din  Aparatul de 
Specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău; 
și constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestatiilor în vederea   susținerii 
concursului  de ocupare a două funcții publice  de execuție  vacante: 

-inspector  clasa I  grad  principal - în cadrul  compartimentului  financiar contabil  din  Aparatul de 
Specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău 

-       inspector clasa I grad debutant  în cadrul  compartimentului registru agricol din  Aparatul de 
Specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău, ce va avea loc în perioada  14-17 iunie 2021. 
 
 

ÎNTOCMIT, 
ENACHE ANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    ROMÂNIA                       ANEXA NR.1 	

JUDEŢUL  BUZĂU                                          la Dispoziția  nr. 94/20.04.2021 
COMUNA POȘTA CÂLNĂU 	
   	

B I B L I O G R A F I E  
-Inspector clasa I, grad principal,Compartiment finaciar contabil: 

  
Nr. 
crt. 	

ACTUL NORMATIV 	 Publicat în 	

Monitorul Oficialul 	

al României 	

 	
1. Constituția romîniei  republicată  

2.    Titulul I și II  ale părții a VI  din Ordonanță  de Urgență  nr.57/2019 privind  
Codul Administrativ,  cu modificările și completările ulteriore. 

Nr. 55/03.07.2019  

3.   Ordonanța  Guvernului  nr.137/200 privind  prevenirea și  sancționarea  
tuturor  formelor  de discriminare , republicată, cu modificaările  și 
completările  ulterioare.  

Nr.166 
/07.03.2014 

4.   Legea nr.202/2002 privind  egalitatea de șanse  și de  tratament între femei și 
barbați, republicată, cu modificările  și completările  ulterioare   

Nr.326/05.06.2013 

5.   Legea nr.82/1991-Legea contabilitatii, republicata(r4),cu modificările si 
completările ulterioare, 

 

6.   Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificarile si completarile 
ulterioare 

Nr.618/18.07.2006 

7.   O.M.F.P.nr.1792/2002 pentru Normele metodologice privind 
angajarea,lichidarea,ordonanțarea si plata chletuielilor institutiilor publice,precum 
si organizarea,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale,cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

 

Nr.37/23.01.2003 

8.   O.M.F.P 2634/2015 privind documentele financiar-contabile Nr.910/09.12.2015 
9.   O.M.F.P. nr.1026/2017 pentru modificarea si completarea O.M.F.P. nr 517/2016 

pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de 
functionare a sistemului national de raportare Forexebug 

Nr.603/26.07.2017 

  
Tematica  specifică 

1) Reglementări privind funcția publică; 
2) Reglementări privind administrația publică; 
3) Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 
4) Reglementari privind resursele umane în administrația publică; 
5) Reglementări privind propuneri de fundamentare şi întocmire, la termenele prevăzute de lege, a proiec-

tului anual și de perspectivă a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei; 
6) Reglementări privind întocmirea  notelor  de fundamentare pentru rectificarea bugetului local, în funcție 

de venituri și cheltuieli, în vederea elaborării și aprobării proiectului de buget rectificat; 
7) Reglementări privind   propuneri pentru stabilirea şi dimensionarea veniturilor proprii pe capitole ale 

bugetului local; 
8) Reglementări privind întocmirea  bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii; 
9) Reglementări privind  înregistrarea în ordine cronologică şi sistematică operaţiunile de încasări şi plăţi 

pe baza documentelor justificative, simbolizează conturile debitoare şi creditoare în documentele de 
contabilitate ; 

10) Reglementări privind întocmirea notelor contabile pentru operaţiunile de încasări şi plăţi prin  extrase-
le de cont; 

11) Reglementări privind întocmirea balanţelor de verificare lunare, trimestriale, întocmirea situaţiilor fi-
nanciare trimestriale 



12) Reglementări privind deschiderile de credite pe capitole de cheltuieli, precum şi solicitările de fonduri 
din transferuri de la bugetul de stat şi din sume defalcate din impozitul pe salarii conform repartizării pe 
trimestre a bugetului local 

 
 

B I B L I O G R A F I E  
Inspector clasa I grad debutant-compartiment agricol 
 

Nr. 
crt. 	

ACTUL NORMATIV 	 publicat în 	

Monitorul Oficialul 	

al României 	

 	
1.  	 Constituția romîniei  republicată 	

2.  	  Titulul I și II  ale părții a VI  din Ordonanță  de Urgență  nr.57/2019 
privind  Codul Administrativ,  cu modificările și completările ulteriore.	

Nr. 55/03.07.2019 	

3.  	 Ordonanța  Guvernului  nr.137/200 privind  prevenirea și  sancționarea  
tuturor  formelor  de discriminare , republicată, cu modificaările  și 
completările  ulterioare. 	

Nr.166 /07.03.2014	

4.  	 Legea nr.202/2002 privind  egalitatea de șanse  și de  tratament între femei 
și barbați, republicată, cu modificările  și completările  ulterioare  	

Nr.326/05.06.2013	

5.  	 Hotararea nr.985/27.dec 2019 privind Registrul Agricol pentru perioada 2020-
2024	

Nr.1055/31.12.2019	

6.  	 Normele tehnice din 23 ian 2020 privind modul de completare a registrului 
agricol pentru perioada 2020-2024	

Nr.307	
bis/13.04.2020	

7.  	 OG.28/2008 privind registrul agricol	 Nr.628/29.08.2008	
8.  	 OUG nr.34/2013 privind organizarea,administrarea si exploatarea pajistilor 

permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991; 5.Legea nr.145/2014 privind stabilirea unor masuri de reglementare 
a pietei produselor din sectorul agricol	

Nr.267/13.05.2013	

Tematica  specifică 
1) Reglementări privind funcția publică; 
2) Reglementări privind administrația publică; 
3) Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 
4) Reglementari privind resursele umane în administrația publică; 
5) Reglementări privind transcrierea şi completarea pe anul în curs în noile registre agricole a poziţiilor din 

vechile registre reprezentând gospodăriile populaţiei deţinătoare de terenuri agricole şi animale; 
6) Reglementări privind deschiderea de noi poziţii în registrul agricol la solicitarea proprietarilor de 

terenuri sau deţinători de animale; 
7) Reglementări privind operarea modificărilor in Registrul Agricol ca urmare a vânzărilor-cumpărărilor, 

moştenirii, donaţii, schimbări ale categoriilor de folosinţă a terenurilor; 
8)Reglementări privind înscrierea titlurilor de proprietate ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate 

in conformitate cu Legile Fondului Funciar si Legii 10/2001; 
9) Reglementări privind întocmirea și eliberarea certificatelor  de producător ( pentru vânzări de produse 

agricole ); 
10) Reglementări privind  întocmirea dărilor de seamă statistice R.AGR,AGR 2A,AGR 2B( cu regim 

special) privind anumite situaţii din registrul agricol şi care sunt înaintate Direcţiei Judeţene de Statistică 
şi Direcției Agricole Județene  termenele stabilite prin lege; 

11) Reglementări privind evidența asociaţiilor agricole cu personalitate juridică. 



 
 
 
 

CONTINUTUL	DOSARULUI	DE	CONCURS		
(pentru	ocuparea	functiilor	publice) 	

  	

În vederea participării la concurs candidatii depun dosarul de concurs, care va contine in mod obligatoriu: 

a) formularul de Inscriere (Anexa nr. 3 din HG nr. 611/2008 modificata prin HG nr.761/2017) 
b) curriculum vitae, modelul comun european; 
c) copia actului de identitate; 
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor 
specializari si perfectionari; 
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei 
publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa 
caz; 
f) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada 
lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare 
ocuparii functiei publice; 
g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu eel mult 6 luni 
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului; 
h) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul  functiilor 
publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se 
testeaza prin proba suplimentara; 
i) cazierul judiciar; 
j) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al 
Securitatii sau colaborator al acesteia. 

Adeverinta prevazuta la lit. f) trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D din HG 
nr. 611/2008 modificata prin HG nr. 761/2017 si din care sa rezulte eel putin urmatoarele informatii: func-
tia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al 
desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor. 
Modelul orientativ de adeverinta poate fi consultat pe site-ul institutiei, sectiunea ,,Recrutare si selectie" 
alaturi de celelalte informatii privind desfasurarea concursurilor de recrutare functii publice. 

Copiile de pe actele prevazute la literele c) - h) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele 
originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu 
exceptia documentului prevazut la lit. c). 

Documentele necesare se prezinta intr-un dosar si se depun la Biroul Secretariat. 
  	

                                     PRIMAR, 
                                 MUNTEANU SORIN 
                                                                                           
 

  SECRETAR  GENERAL DELEGAT, 
                                                                                                                           ENACHE ANA 

	

 


