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DISPOZIŢIA Nr. 96 
din 29. 11. 2022 

           privind constituirea comisiei de concurs pentru concursul organizat  în vederea ocupării postului 
contractual temporar vacant de – Inspector de specialitate  - Compartiment Cultural și monitorizarea 
procedurilor administrative - din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Roșiori  
 
 
 
       Având în vedere prevederile  Hotărârii de Guvern nr.  1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri 
publice, 
      Văzând referatul de specialitate prin care se propune organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 
ocuparea pe perioada determinata cu norma întreagă de 8 ore/zi, a unui post  temporar vacant aferent  
funcției contractuale de execuție de: – Inspector de specialitate  în cadrul Compartimentului Cultural și 
monitorizarea procedurilor administrative,  în cadrul aparatului propriu al primarului comunei Rosiori; 
       În baza  prevederilor  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art. 155 şi art. 196 alin.1 lit.b. 
            
   Primarul comunei Roşiori 
                                           DISPUNE: 
 
       Art.1.Începând  cu data prezentei dispoziţii, se constituie comisia de  concurs şi comisia de soluţionare a 
contestaţiilor pentru concursul organizat  în vederea ocupării postului contractual temporar vacant aferent  
funcției contractuale de execuție de: – Inspector de specialitate  în cadrul Compartimentului Cultural și 
monitorizarea procedurilor administrative,  din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Rosiori, în 
următoarea componenţă; 

• Comisia de  concurs 
 

1. Csikai Cristina – consilier I superior - presedinte 
2. Varga Sandor – secretar general – secretar comisie 
3. Mihale Alina Ioana -  consilier I superior - membru 
4. Győri Diana Elena - consilier I principal – membru 

 
• Comisia de soluţionare a contestaţiilor  

 
1. Buștea Monika Renata  - Inspector de specialitate I - presedinte 
2. Varga Sandor – secretar general – secretar comisie 
3. Prinyi Bela – Consilier I superior – membru 
4. Bacs Ladislau – Consilier I asistent – membru 

 
 
  
Art.2.  Locul, data şi ora concursului:   PRIMARIA ROSIORI 

            – 20. 12. 2022  ora 10 - proba scrisă, 
              -  interviul  se va  organiza în condițiile prevăzute la art. 41 alin. 5 și 6 din H.G.nr. 
1.336/2022 

 
 



 
Art 3 .Bibliografia și tematica pentru concursul organizat este prezentată în anexa la prezenta dispoziţie. 
 
Art.4.Prezenta dispoziție se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut 
de lege, prefectului județului Bihor, cu membrii comisiilor  și se aduce la cunoștință publică prin depunere la 
Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta 
„DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
 

���� …………………………….……… 
                  Ec.Kelemen Zoltan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 
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BIBLIOGRAFIA (KÖNYVÉSZET)  

 
> Concurs încadrare personal contractual temporar vacant < 
 

Tematică și bibliografie 
pentru concursul de ocupare a postului de de execuție temporar vacante de: – Inspector de specialitate  - 
Compartiment Cultural și monitorizarea procedurilor administrative 
 
TEMATIC Ă 
 

1. Contractul individual de muncă – încheiere, executare, suspendare, modificare , încetare. 
2. Timpul de muncă și timpul de odihnă. 
3. Sănatatea și securitatea în muncă. 
4. Formarea profesională. 
5. Răspunderea disciplinară, răspunderea patrimonială, răspunderea contravențională și răspunderea 

penală. 
6. Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzator unei functii contractuale 
7. Publicitatea cocursului 
8. Comisia de concurs 
9. Dosarul de concurs 
10. Reglementări privind Codul administrativ, Partea a VI a - Titlul III- Personalul Contractual din autorităţi 

instituţii publice; 
11. ANEXA Nr. 1- PROCEDURA de organizare si publicare a monitoarelor oficiale ale unitatilor/ 
     subdiviziunilor administrativ-teritoriale, in format electronic 
12. Infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale 
 

BIBLIOGRAFIE: 
 

1. Legea 53/2003 - Codul muncii cu modificările și completările ulterioare; 
2. H.G.nr. 1336 din 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si 

dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice 
3. O.U.G. nr. 57 din 2019  privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
4. O.U.G. nr. 118 din 2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor 

culturale. 
 
 
 

PRIMAR 
         EC.KELEMEN ZOLTAN 

 
 

 


