
ROMA.NIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNAMOAC~A 
PRIMAR 

DISPOZITIA NR. / {J /2019 
pentru modificarea Dispozitiei nr. 2/2019 privind constituirea Comisiei de concurs ~i a 

Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru examenul de promovare 
in grad prof esional 

Primarul Comunei Moac~a, judetul Covasna; 
A viind 1n vedere Referatul nr. 139/23.01.2019 al primarului comunei Moac~a privind 

amanarea examenului de promovare in grad profesional al angajatului contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Moac~a, programat initial in data de 25 
ianuarie 2019, ora 12,00; 

Aviind in vedere art. 3 alin. (4), art. 8 alin. (2); art. 31 alin. (2), alin. (5) ~i alin. (8) din 
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum 
~i art. 4 alin. (1) de la litera I al cap. II din Anexa nr. VIII la acela~i act normativ; 

Vaziind art. 42, art. 44, art. 45 1 din Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor 
contractuale ~i a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aptobat prin H.G. nr. 
286/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1) lit e din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publicii locala, republicata, cu modificarile ~i completiirile ulterioare; 
in temeiul art. 68 ~i ale art. 115 alin. (1) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publicii locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

DISPUNE 

ARTICOL UNIC - Data examenului de promovare in grad profesional al angajatului 
contractual de inspector de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Moac~a stabilit prin art. 1 a Dispozitiei nr. 2/2019, se modifica din 25 ianuarie 2019 
in 08 februarie 2019. 

Moac~a, la 23 ianuarie 2019. 

PRIMAR 
Contrasemneaza 

Secretar 
Fiilop-Fuer M. Zelinda 

o~ ✓ 



Nr. 140/23.01.2019 

ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNA MOACSA 
PRIMARIA 

PRIMAluA COMUNEI MOACSA 

ANUNTA. 

AMANAREA, din motive obiective, a 

EXAMENULUI DE PROMOVARE A ANGAJATULUI CONTRACTUAL 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moac~a, examen programat initial 
in data de 25 ianuarie 2019, ora 12,00. 

Noua data de organizare este: 8 februarie 2019, ora 12,00, in sala de ~edinte a 
Primariei comunei Moac~a. 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 
COMUNA MOAC~A 

PRIMAR 
Nr. ad. 31/10.01.2019 

ANUNT 

Primaria comunei Moac~a organizeaza examen in vederea promovarii in grad 
profesional a unui angajat cu contract individual de munca, care a depus cerere de 
promovare ~i pentru care Referatul de evaluare a fost aprobat de catre conducatorul institutiei: 

- Inspector de specialitate in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Moac~a. 

Condi\ii specifice de participare: 
1. Expirarea perioadei de eel putin 6 luni de la angajarea in postul corespunzator 

functiei contractuale de consilier debutant 
2. sa fie aprobat referatul de evaluare de catre conducatorul institutiei 
3. candidatul sa nu aiba antecedente penale. 

Dosarul de promovare trebuie sa cuprinda: 
- cerere 
- Referatul de evaluare intocmit de catre ~eful ierarhic al candidatului ~i aprobat de catre 

conducatorul institutiei. 

Data, locul ~i tipul examenului: 
- 25 ianuarie 2019, orele 12.00, in sala de ~edinta 
- examenul va consta din proba scrisa, prin elaborarea unei lucrari pe baza bibliografiei. 

Bibliografia ~i informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei 
Moac~a, sau prin tel. Nr.0267-345721. 

Moac~a, 11 ianuarie 2019 

PRIMAR 
DESZKE JANOS 



ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNA MOAC~A 
PRIMAR 

DISPOZITIA NR. 2/2019 
privind constituirea Comisiei de concurs ~i a Comisiei de solutionare a contestatiilor 

pentru examenul de promovare in grad profesional 

Primarul Comunei Moaqa, judetul Covasna; 
Avand in vedere Referatul nr. 46/10.01.2019, al secretarului comunei Moac~a; 
Avand in vedere Referatul de evaluare nr. 2281/18.12.2018 a activitatii inspectorului 

de specialitate debutant Korodi Zoltan - Barna, intocmit de secretarul comunei Moaqa, 
aprobat de conducatorul institutiei; 

A vand in vedere adresa nr. 71/10.01.2019 a Primariei comunei Dalnic, respectiv 
adresa nr. 77/10.01.2019 a Primariei comunei Boro~neu Mare, 'inregistrate la institutia noastra 
sub nr. 33/10.01.2019 ~i 44/10.01.2019 prin care se propun membri 'in comisia de examinare, 
respectiv in comisia de solutionare a contestatiilor ; 

Avand in vedere Dispozitia nr. 110/2018 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare ~i desfa~urare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Moaqa; 

in baza : 
art. 3 alin . (4), art. 8 alin. (2) ; art. 31 alin . (2), alin. (5) ~i alin. (8) din Legea

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum ~i art. 4 
alin. (1) de la litera I al cap. II din Anexa nr. VIII la acela~i act normativ; 

art. 42, art. 44, aii. 45 1 din Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor 
generate de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funqiilor 
contractuale ~i a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aptobat prin H.G . nr. 
286/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

in conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1) lit e din Legea nr. 215/200 l privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
In temeiul art. 68 ~i ale art. 115 alin. (1) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publica loca la, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 

DISPUNE 

Art. 1. - Se constituie Comisia de examinare la examenul organizat in data de 25 
ianuarie 2019, ora 12,00 in sala de ~edinte a Primariei comunei Moaqa, in vederea 
promovarii in grad profesional a angajatului contractual de inspector de specialitate din cadrul 
Compartimentului agricol, cu urmatoarea componenta nominala: 

1. Flilop-Fuer M. Zelinda, secretarul comunei Moaqa, pre~edinte. 
2. Benko Rozalia, consilier superior 111 cadrul Primariei comune1 Dalnic , 
membru; 
3. Sylvester Agnes, inspector supenor 1n cadrul Primariei comune1 Dalnic , 
membru. 



Art. 2. - Se constituie Comisia de soLufionare a conlestafiiLor la examenul organizat in 
conditiile art. 1, cu urmatoarea componenta nominala: 

1. Bede Erzsebet Lucsia, secretarul comunei Borosneu Mare, pre$edinte. 
2. Szilagyi Gabor, inspector in cadrul Primariei comunei Boro$neu Mare. 
membru; 
3. Hilop-Fuer Agnes, consilier in cadrul Primariei comunei Moaqa, membru. 

Art. 3. - in calitate de secretar ale celor doua comisii se desemneaza d-na Molnar 

Hajnal, persoana responsabila cu atributii de asistenta sociala din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Moaqa. 

Art. 4. - Se aproba Bibliografia la examenul organizat in conditiile art. I , anexa la 

prezenta dispozitie din care face parte integranta. 

Art. 5. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza membrii $i 
secretarul celor doua comisii. 

Moac$a, la 10 ianuarie 2019. 

PRIMAR 
Deszke Janos 

(};j 
Contrasemneaza 

Secretar 
Fiilop-Fuer M. Zelinda 



Anexa la Dispozitia nr. 2/2019 

BIBLIOGRAFIE 
la examenul de promovare din functia corespunzatoare postului contractual de inspector 

debutant (S) Tn functia corespunzatoare postului contractual de inspector II (S) la 
Compartimentul agricol Tn cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moac9a 

1. Constitutia Romaniei; 

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din 
autoritatile ~i institutiile publice; 

3. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil - Sectiunea a 3-a Reguli particulare 1n 
materia arendarii ; 

4. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

5. Legea nr. 17 /2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii 
terenurilor agricole situate in extravilan ~i de modificare a Legii nr. 268/2001 
privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri 
proprietate publica ~i privata a statului cu destinatie agricola ~i infiintarea Agentiei 
Domeniilor Statului, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

6. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei 
produselor din sectorul agricol, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

7. Leg ea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata , cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

8. O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 


