
ROMÂNIA 
JUDETUL BUZĂU 

PRIMARUL COMUNEI RUȘEȚU 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind  

organizarea concursului pentru ocuparea unui număr de trei funcții publice de execuție  
vacante din aparatul de specialitate aol Primarului comunei Rușețu, județul Buzău 

 
 
 
       Primarul comunei Rușețu, județul Buzău, 
      

 Având în vedere: 
- prevederile art. 25 și art. 26 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-9; 

- înștiințarea comunicată Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu numărul 
426/19.01.2022 prin care se stabilește data de organizare a concursului pentru ocuparea 
funcţiilor publice vacante; 

- prevederile art.155 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.a) și e) si art. 618 alin.(1) lit.b) și 
alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr.57/2019  privind Codul administrativ, 
modificată și completată ulterior; 

În baza art. 196 alin (1) lit b) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr.57/2019  
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
Emite următoarea  
 
 

D I S P O Z I Ț I E :  
 
 

      Art1.(1)  Se aprobă organizarea și desfășurarea concursului pentru ocupare unui 
număr de trei funcții publice  de execuție  vacante în aparatul de specialitate al primarului 
comunei Rușețu, după cum urmează: 

- Inspector, clasa I, grad profesional superior, din Compartimentul financiar 
contabil, impozite si taxe locale; 

- inspector, clasa I, grad profesional principal din Compartimentul financiar 
contabil, impozite și taxe locale;  

- consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului 
Juridic si Resurse Umane din aparatul de specialitate al Primarului comunei 
Rușețu. 

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

 
(3) Condiții  specifice funcției publice: 
 

          1. Inspector, clasa I, grad profesional superior: 
              - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in 
specializarea stiinte economice; 
              - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – 
minimum 7 ani. 
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         2.  Inspector, clasa I, grad profesional principal: 
           - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, in 
specializarea stiinte economice, juridice sau administrative; 
          - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – minimum 
5 ani; 
 

3. Consilier juridic : 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in 
specializarea stiinte juridice; 
-   vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – minimum 
1 ani; 

 
   (4) Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării 

anunțului în perioada 11.02.2022 – 02.03.2022, inclusiv . 
      
    - anunțul se va publica în data de 11.02.2022;  
 

        Proba scrisa va avea loc 16.03.2022, ora 10, la sediul UAT Comuna Rusetu, Str. 1 
Decembrie 1918, Nr.33, Comuna Rusetu, Jud. Buzau- în sala de ședințe; 

Interviul va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise, la sediul UAT Comuna Rusetu, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.33, Comuna 
Rusetu, Jud. Buzau- în sala de ședințe.  
          Data si ora sustinerii interviului se vor afisa odata cu rezultatele la proba scrisa; 

        (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. Bobocea Filița –   președinte, consilier superior; 
2. Dinu Gabriel – secretarul general al comunei Rușețu, membru;    
3. Chilă Viorica – inspector  principal, membru; 

 
COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR: 
 

1. Niță Iuliana, președinte – consilier asistent 
2. Dinu Marina – Inspector asistent -  membru  
3. Merișor Elena-Daniela – inspector principal, membru 

 
  (2) Secretariatul comisiilor va fi asigurat de doamna Bobocea Marian-Ionel, 

inspector asistent în aparatul de specialitate al primarului comunei Rușețu. 
 

     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.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. Condițiile generale și specifice de participare la concurs, conținutul dosarului, 

tematica și bibliografia, sunt cuprnse în anexa care face parte integrantă din prezenta 
dispoziție. 
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Art. 7. Secretarul general al comunei Rușețu va comunica prezenta dispoziție 

persoanelor, instituțiilor și autorităților interesaste.  
 

 

 PRIMAR,     
        Florin SNAE  
                CONTRASEMNEAZĂ: 
     SECREATUL GENERAL AL COMUNEI RUȘEȚU 
                                                                                      Gabriel DINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rușețu, 19.01.2022 

Nr.4 
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  Anexa la Dispoziția nr.4/19.01.2022 

 
 
 

Condiții de participare  
la concursul pentru ocuparea unui număr de trei funcții publice de execuție  vacante din 

aparatul de specialitate aol Primarului comunei Rușețu, județul Buzău 
 

 Condiții de participare la concurs: 

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

 
Codiții  specifice funcției publice: 
 

          1. Inspector, clasa I, grad profesional superior: 
              - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in 
domeniul de studii, respectiv domeniul de licență contabilitate, economie sau finanțe; 
              -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – minimum 7 ani. 
                   
         2.  Inspector, clasa I, grad profesional principal: 
 
           - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, in domeniul 
de studii, respectiv domeniul de licență: contabilitate, economie, finanțe, drept sau științe 
administrative; 
          - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – minimum 5 ani; 
 

3. Consilier juridic : 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, in domeniul 

de studii, respectiv domeniul de licență: drept  
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – minimum 1 ani. 

 
 
Conținutul dosarului 

   Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente în copie legalizate sau copii 
simple însoțite de original: 

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 din HG nr. 611/2008, cu modificările 
ulterioare, 

b) curriculum vitae, modelul comun european, 
c) copia actului de identitate, 
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă 

efectuarea unor specializări și perfecționări, 
e) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, 
f) cazierul judiciar, 
g) declarație pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa 

calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia. 
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de 

documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către 
secretarul comisiei de concurs. 

Formularul de înscriere se pune la dispoziția candidaților de către secretarul comisiei 
de concurs. 
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TEMATICA/BIBLIOGRAFIA 

       

 

 

1. Inspector, clasa I, grad profesional superior- Compartiment financiar 
contabil, impozite și taxe locale: 
 
1. Constituţia României, republicată 

     2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, titlul I si titlul II ale părții a – VI-a; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/ 31.08.2000 privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
4. Legea nr. 202/19.04.2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea nr. 273/29.06.2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  
7. Legea-cadru nr. 153/28.06. 2017- privind salarizarea personalului platit din 

fonduri      publice, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

8.  Legea contabilitatii Nr. 82/24.12.1991, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

9. Ordinul Ministrului Finantelor Publice Nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea, ordonantarea si plata 
cheltuielilor institutiilor publice, precum si or ganizarea, evidenta si raportare 
a angajamentelor bugetare si legale; 

10. Legea nr. 53/ 24.01. 2003 privind Codul muncii, r(2) republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

11. Legea nr. 500/ 11.07.2002- privind finantele publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

12. Ordin nr. Ministrului Finantelor Publice  517/2016 pentru aprobarea de 
proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare 
a sistemului naţional de raportare - Forexebug 

13. Ordin Ministrului Finantelor Publice  nr.  2634/2015 privind documentele 
financiar - contabile  

14. Ordinul Ministrului Finantelor Publice  nr. 923/2014  pentru aprobarea  
Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 
financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru 
persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv proprii 
  Ministrului Finantelor Publice15.Ordin  1762/2018 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare 
trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 
2018, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme 
metodologice în domeniul contabilităţii publice 

 16.Ordonanta Guvernului 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările 

și completările ulterioare;  
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 17.Ordonanta Guvernului nr. 81/ 2003 privind reevaluarea și amortizarea 

activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

18. Ordinul  Ministrului Economiei și Finanțelor nr.  3471/2008 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 
corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

19.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1719/2005 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile 
de aplicare a acestuia, cu modificările lși completările ulterioare;  

20.Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 720 din 22 mai 2014 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi 
cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri 
proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, 
bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi 
bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, 
indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările 
și completările ulterioare. 

 

2. Inspector, clasa I, grad profesional principal - Compartiment financiar 
contabil, impozite și taxe locale: 
 

1. Constituţia României, republicată; 
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019, cu modificările şi 

completările ulterioare, titlul I si titlul II ale părții a – VI-a; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/ 31.08.2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

4. Legea nr. 202/19.04.2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
6. Titlul IX “Impozite si Taxe Locale” din Legea nr. 227/2015 - privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
7. Hotararea nr. 1/ 06.01.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.227/2015; 
8. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 

3.   Consilier Juridic - Compartiment juridic și resurse umane: 
 

1. Constituţia României, republicată 
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019, cu modificările şi 

completările ulterioare, titlul I si titlul II ale părții a – VI-a; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/ 31.08.2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 
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4. Legea nr. 202/19.04.2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 53/ 24.01.2003 privind Codul muncii, republicată (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr. 52/ 21.01.2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea – cadru nr 153/28.06. 2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

9. Legea nr. 554/02.12.2004 a contenciosului administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

10. Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, cu modificările şi completările ulterioare; 

11. Legea 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
      
          

  PRIMAR,     
Florin SNAE  
                CONTRASEMNEAZĂ: 
     SECREATUL GENERAL AL COMUNEI RUȘEȚU 
                                                                                      Gabriel DINU 
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JUDEȚUL BUZĂU                                                                                           Se aprobă, 
COMUNA RUȘEȚU                                                                                                  
PRIMAR, 
Nr. _____/____________                                                                                     Florin 
SNAE 
 

 

REFERAT 

 

           Domnule primar, 

 Subsemnații, Dinu Gabriel, având funcția publică de conducere de secretar 
general al comunei Rușețu și Chilă Viorica, inspector în cadrul Compartimentului 
financiar contabil, impozite și taxe locale,  având in  vedere:  

 
                 -  prevederile art. 369 lit.b), art.464, art. 465 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul Administrativ cu modificările  ulterioare; 
 
                   - existent unor funcții publice de execuție vacante în aparatul de specialitate 
al primarului comunei Rușețu; 
 
                 - prevederile Hotărârii Consiliului Local 2/28.01.2021 pentru modificarea 
Organigramei și a statului de funcții pentru personalul din aparatul de specialitate 
al primarului comunei Rușețu şi pentru biblioteca publică, va  rog să aprobați 
emiterea unei Dispoziții privind organizarea concursului pentru ocupare a trei funncții 
publice  de execuție  vacante, după cum urmează: 

-  inspector de specialitate clasa I, grad profesional superior, din cadrul 
Compartimentului FINANCIAR CONTABIL, IMPOZITE SI TAXE LOCALE, din 
aparatul de Specialitate al Primarului comunei Rușețu; 

 - inspector de specialiatate, clasa I, grad profesional principal din cadrul 
Compartimentului FINANCIAR CONTABIL, IMPOZITE SI TAXE LOCALE din aparatul de 
Specialitate al Primarului comunei Rușețu; 
 

- consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului 
JURIDIC SI RESURSE UMANE; 

Deficitul de personal are ca efect imposibilitatea asigurării funcționării normale a 
compartimentelor funcționale din aparatul de specialitate al primarului comunei Rușețu și 
impilicit o calitate slabă a serviciilor oferite locuitorilor comunei Rușețu.  

 Ocuparea acestor funcții, prin concurs, este importantă pentru îndeplinirea 
tuturor obligațiilor legale ce revin autorităților administrației publice locale. 
 
. 
 

ÎNTOCMIT, 
 
 
 

 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI    INSPECTOR 
                                    Gabriel Dinu                   Viorica Chilă 
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