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DISPOZITIE 
privind constituirea comisiei de concurs ~i comisiei de solutionare a contestatiilor pentru 

ocuparea unei funcfii publice de exccufie temporar vacant de inspector, clasa I, grad 
profesional debutant, la Compartimentul agricol ~i protectia mediului, din cadrul aparatului de 

specialitatc al primarului comunei Lechinta 

Primarul comunei Lechinfa,judetul Bistrita-Nasaud 
A van cl in veclere: 

- referatul nr. 3194 din 20.04.2022 al d-nei Dunca Adriana, inspector superior Ia compartimentul 
Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechinta; 

- adresa nr. 2948/11.04.2022 a Primariei comunei Lechinta, prin cares-a notificat Agentia Na\ionala 
a Functionarilor Publici , cu privire la organizarea concursului de ocupare a unei functiei publice de 
executie temporar vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lechinta; 

-anuntul publicat pe site-ul Primariei Comunei Lechinta, cu nr. 3113 din 18.04.2022 cu privire la 
organizarea concursului de recrutare; 

- prevederile art. 25, art. 26 alin. (2), art.29, art. 40, art. 41, art. 42 alin.( 1) ~i alin.(2) din Hotararea 
Guvernului Romaniei nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ~i dezvoltarea 
carierei functionarilor publici, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile art. 385 alin .(3), art. 467 alin.(I -7), mt. 618 alin.(5), din O.U.G. nr.57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Lechinta nr. 12/10.02.2022, privind aprobarea 
bugetului de venituri ~i cheltuieli al comunei Lechinta pe anul 2022 ; 

-prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Lechinta nr.5/27.01.2022 privind modificarea 
organigramei ~i a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Lechinta ; 

In temeiul prevederilor a11. 155 alin.(l) litera d) ~i alin.(5) lit.e) , art.196 alin.(l) litera b) ~i art.197 
( alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

DJSPUNE: 

Art.1. (1) Se aproba organizarea concursului de recrutare, pentru ocuparca unei funcfii 
publicc de executie temporar vacante de inspector, clasa I, graclul profesional dcbutant, la 
Compartimcntul agricol ~i protectia mediului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud, organizat 'in data de 09 mai 2022, ora 10,00 proba scrisa ~i 
interviul 111 termen de maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, la sediul Primariei 
Comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud. 

(2) Concursul pentru ocuparea functiei pub lice de executie prevazuta la alin.(1) consta 111 trei 
etape, dupa cum urmeaza: 

a) Selectarea dosarelor de 'inscriere; 
b) Prob a scrisa; 
c) Jnterviul. 



(3) In vederea pm1iciparii la concurs, candidatii depun un dosar de 1nscriere. Pot sustine probele 
prevazute la alin.(2) litera b") ~i c) candidatii ale caror dosare au fost selectate de catre comisia de 
concurs. Fiecare proba se noteaza cu puncte de la I la 100. 

(4) Proba scrisa consta 'in redactarea unei lucrari 'in prezenta comisiei de concurs, promovarea 
acestei probe este obligatorie pentru sus\inerea interviului. 

(5) Interviul consta in adresarea de 'intrebari candidatului de catre fiecare membru al comisiei de 
concurs, care nu pot sa exceada bibliografia. 

(6) Se impune obligativitatea punctajului minim de 50 de puncte pentru fiecare dintre probele 
prevazute la alin. (2) litera b) ~i c) 'in vederea promovarii acestora. 

(7) Punctajul final necesar pentru promovarea concursului se obtine prin 'insumarea punctajelor 
obtinute la proba scrisa ~i interviu. 

Art.2. - Se constituie comisia de concurs, pentru concursul de recrutare pentru ocuparea unei 
functii publice de cxecufie tempoarar vacantc de inspector, clasa I , graclul profesional clebutant, 
Ia Compartimcntul agricol ~i protectia mcdiului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud , 'in urmatoarea componenta: 

- Doamna Hane~ Roclica, secretar general al comunei Lechinta - pre~edinte; 
- Doamna Deac Crina-Aurclia, ~ef Biroul buget-contabilitate ~i resurse umane, 'in cadrul 

aparatului de specialitate al primarului cornunei Lechinta - membru; 
-Doamna Szekely-Veres Kinga-Timea, inspector superior in cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Lechinta - membru; 

Art.3. - Se constituie comisia de solutionare a contestatiilor pentru concursul de ocupare 
a unei functii publice vacante de inspector, clasa I, gradul profcsional clebutant, la 
Compartimentul agricol ~i protecfia mcdiului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Lech in ta, judetul Bistrita-Nasaud , 'in urmatoarea componenta: 

- Doamna Boz~an Daneluta, inspector superior 'in cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Lechinta -pre~edinte; 

- Doamna Man Daniela, inspector principal 'in cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Lechinta - membru; 

- Doamna lmbuzan Corina, inspector superior 'in cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Lechinta. 

Art.4. - Se nume~te secretar al comisiei de concurs, respectiv al comisiei de solutionare a 
contestatiilor, doamna Dunca Adriana, inspector superior, 'in caclrul Compartirnentului de resurse 
umane din aparatul de specialitate al primarului comunei Lechinta. 

Art. 5. - (1) Comisia de concurs constituita la Art. 2 are unnatoarele atribufii: 
- Selecteaza dosarele de concurs ale candidatilor ~i afi~eaza la sediul Primariei comunei 

Lechinta rezultatul selectarii dosarelor de 'inscriere cu mentiunea 11Admis11 sau 11Respins 11
; 

- Stabile~te subiectele pentru proba scrisa pe baza bibliografiei (tematicii) de concurs; 
- Stabile~te planul interviului ~i realizeaza interviul; 
- Noteaza pentru fiecare canclidat fiecare proba a concursului; 
-Transmite compartimentului de resurse umane, prin secretarul comisiei, rezultatele 

concursului , pentru a fi comunicate candiclatilor. 
(2) Comisia de solutionare a contestatiilor constituita la Art. 3 are urmatoarele atributii: 

-Solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la notarea fiecarei probe a 
concursului; 

-Transmite compartimentului de resurse umane, prin secretarul comisiei, rezultatele 
contestatiilor, pentru a fi comunicate candidatilor. 

(3) Secretarul comisiei de concurs, respectiv secretarul comisiei de solutionare a 
contestatiilor numit la Art.4 are urmatoarele atributii principale: 

a) prime~te dosarele de concurs ale candidatilor; 



b) convoaca membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de sohttionare a 
contcstatiilor; 

c) 1ntocme~tc, redacteaza ~i scmncaza alaluri de comisia de concurs, respectiv comisia de solutionare 
a contcstatiilor, 1ntreaga documentatie privind activitatea specifica a acesteia; 

cl) asigura transmiterea rezultatelor concmsului, respect iv rezultatelor contestatiei candidatilor; 
e) 111depline~tc oricc sarcini specifice necesare pentru buna desfa~urarc a concursului. 

Art.6. (1) Pentru participarea la lucrarile comisiei de concurs, precum ~i Ja cele ale comisiei de 
solutionare a contestati i lor, membri i acestora beneficiaza de o indcmnizatie reprezcntand I 0% din 
salariul de baza minim brut pe tara garantat 111 plata, conform art.42 alin.(l)din Hotararea de Guvern 
nr.611/2008, cu modificarile ~i completarile ullerioare. 

(2) Secretarul comisiei de concurs ~i de solu!ionarc a contestatiilor beneficiaza de o 
indemnizatie de 10% din salariul de baza minim brul pe tara garantat 111 plata conform arl.42 alin.(1) 
din 1 lotararea de Guvern nr.611/2008, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Art.7.Prcvederile prezentei dispozi\ii vor fi duse la 1ndeplinirc de comparlimentcle cu atributii 
din cadrul aparatului de specialitate al primarul comunci Lechin\a. 

Art. 8. Prezenta dispozitic poate fi contestata in lcrmen de 30 zile la sec\ia de contcncios 
administrativ din cadrnl Tribunalului Bistrita-Nasaud. 

Art. 9.Prezenta dispozitic sc comunica prin grija secrctarului general al conmnci Lechinta cu: 
- lnstitutia Prefectului- judetul Bistrita - Nasaud; 
- Primarul comunei Lechinta; 
- Mcmbrii Comisiei de concurs conslituitii conform Art.2; 
- Membrii Comisiei de solutionare a contcstatiilor constituita conform Art.3; 
- Secretarul Comisiei de concurs ~i de solutionarc a contestatiilor, doamna Dunca Adriana. 

PRIMAR, A 

Nr. / 312. 
Din J. J • O 4, RO :1. i 

CONTRASEMNEAZA 
ECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

HANES RODICA 




