
 

                                                                                                             Anexa 1 la Decizia nr.416/22.11.2022 

 

CALENDARUL  
activităţilor pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a 

postului  vacant corespunzător funcţiei contractuale de Administrator Financiar în ,  
,, Consiliul Local Rusetu – Serviciul Salubrizare "  

 
Nr. 

Crt. 

Termen de 
realizare 

Descrierea activităţii Modalitatea de realizare Cadrul legislative 

1. 29.11.2022 Publicitatea concursului 

Publicarea în Monitorul oficial 
al României, Partea a III-a, 

într-un cotidian de largă 
circulaţie, ziar local , precum 

şi la sediul instituţiei şi pe 
pagina de internet 

Art.7 alin.(1) din 
Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

2. 

29.11.2022 - 

15.12.2022,  

ora 16,00 

Depunerea dosarelor de 
înscriere la concurs 

Cerere de înscriere însoţită de 
documentele solicitate 

Art 6 , Art.19 alin.(1) 
din Regulamentul 
aprobat prin H.G. 

nr.286/2011 

3. 22.11.2022 

Constituirea Comisiei de 
concurs , a Comisiei de selectie 

dosare şi a Comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor 

Decizia Sefului Serviciului. 

Art.8 din 
Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

4. 
 

16.12.2022  

Selecţia dosarelor. 
Proces – verbal al Comisiei de 

concurs. 

Art.19 alin.(2) din 
Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

5. 16.12.2022, ora 
14,00  

Afişarea rezultatului selecţiei 
dosarelor 

Afişare la sediul primăriei şi 
pe pagina de internet cu 
menţiunea « admis » sau 

« respins » 

Art.20 din 
Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

6. 
19.12.2022,  

ora 12,00 

Formularea de contestaţii cu 
privire la rezultatul selecţiei 

dosarelor 
Candidaţii, în scris 

Art.31 din 
Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

7. 
19.12.2022,  

ora 14,00 

Soluţionarea contestaţiilor 
formulate faţă de rezultatul 

selecţiei dosarelor 
Comisia, în scris 

Art.32 alin.(1) din 
Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

8. 
27.12.2022,  

ora 10,00 
Proba scrisă 

Candidaţii declaraţi admişi la 
selecţia dosarelor 

Art.18 alin.(1) lit.b) şi 
art.21 din 

Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

9. 
28.12.2022,  

ora 16,00 

Afişarea rezultatelor la proba 
scrisă . 

Comisia de concurs, prin 
afişare, la sediul Primăriei şi 

Art.30 alin.(3) din 
Regulamentul aprobat 



pe pagina de internet prin H.G. nr.286/2011 

10. 
29.12.2022,  

ora 16,00 

Formularea de contestaţii cu 
privire la rezultatul probei 

scrise și/sau probei practice 
Candidaţii, în scris 

Art.31 din 
Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

11. 
30.12.2022,  

ora 16,00 

Soluţionarea contestaţiilor 
formulate faţă de rezultatul 
probei scrise și/sau probei 

practice 

Comisia, în scris 

Art.32 alin.(2) din 
Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

12. 
04.01.2023,  

ora 10,00 
Interviul Comisia de concurs, în baza 

planului interviului 

Art.29 din 
Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

13. 
05.01.2023, 

 ora 16,00   

 

Afişarea rezultatului interviului  

Comisia de concurs 
Art.30 alin.(3) 

Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

14. 
06.01.2023,  

ora 12,00 

Formularea de contestaţii cu 
privire la rezultatul probei 

interviu 
Candidaţii, în scris 

Art.31 din 
Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

15. 
06.01.2023,  

ora 14,00 

Soluţionarea contestaţiilor 
formulate faţă de rezultatul 

interviului 
Comisia, în scris 

Art.32 alin.(2) din 
Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

16. 
09.01.2023,  

ora 16,00 

Întocmirea raportului final al 
concursului 

Comisia de concurs 
Art.30 alin.(7)din 

Regulamentul aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 

 

 

SEF  SERVICIU, 

Visan  Vasile 
 


