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DISPOZIŢIA Nr. 80 
din 08.11. 2021 

           privind constituirea comisiei de concurs/examen pentru examenul organizat  în vederea promovării în 
grad a funcţionarilor publici din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Rosiori– organizat în 
perioada 09.12..2021-14.12. 2021 
 
          Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de specialitate  
prin care propune desemnarea reprezentanților în comisia de concurs și soluționare a contestațiilor,pentru 
examenul de promovare în grad a funcţionarilor publici din cadrul aparatului propriu al primarului comunei 
Rosiori,  
        Analizând necesitatea constituirii comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru 
examenul de promovare în grad profesional – organizat în perioada 09.12..2021-14.12. 2021,  
 
       Având în vedere prevederile art.25, art.26, art.29,  art.126 şi art.1261 din H.G. nr.611/2008 pentru  
aprobarea normelor pentru organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu  modifiările si 
completările ulterioare, art.618, alin.22 din OUG nr.57/2019 Codul administrativ, cu modifiările si 
completările ulterioare, 
       În temeiul art.155, alin.1, lit.d și alin.5 lit.e ), art.196 alin.1, lit.b din OUG nr.57/2019  
Codul administrativ, cu  modifiările si completările ulterioare, 
 
              Primarul comunei Roşiori 
                                                        DISPUNE: 
 
       Art.1.  Constituirea comisiei de  concurs/examen la examenul organizat   pentru  promovarea în grad a 
funcţionarilor publici din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Rosiori – organizat în perioada 
09.12..2021-14.12. 2021, în următoarea componenţă; 
 

1. Bortiș Ana – Secretar general comuna Diosig – președinte  
2. Varga Sandor – Secretar general comuna Roșiori - secretar comisie 
3. Lovasz Emese – Consilier I superior – comuna Biharia - membru  
4. Antal Matild Anna  - Consilier I superior – comuna Biharia - membru 

 
     Art.2.  Constituirea comisiei de soluționare a  la examenul organizat   pentru  promovarea în grad a 
funcţionarilor publici din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Rosiori – organizat în perioada 
09.12..2021-14.12. 2021, în următoarea componenţă; 

 
1. Damian Adriana Gabriela – Secretar general comuna Sălard – președinte  
2. Varga Sandor – Secretar general comuna Roșiori - secretar comisie 
3. Borbely Zita – Consilier I superior – comuna Sâniob - membru  
4. Kun Nagy Lorant Tibor – Consilier I superior – comuna Sâniob - membru  
 

       Art.3.  Se aprobă Bibliografia la examenul organizat   pentru  promovarea în grad a funcţionarilor 
publici din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Rosiori, conform anexei la dispoziție.  
     
 
 
 



 
   Art.4. Prezenta dispoziție se comunică, prin grija secretarului general al comunei  în termenul prevăzut de 
lege cu: Instituția Prefectului - Județul Bihor, membrii comisiei, se depune la dosarul pentru  promovarea în 
grad a funcţionarilor 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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           Bibliografie   

pentru examenul organizat  în vederea promovării în grad a funcţionarilor publici din cadrul aparatului 
propriu al primarului comunei Rosiori– organizat în perioada 09.12..2021-14.12. 2021 
 
 

 
 

             Bibliografie   

         pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut al 
funcţiei publice de execuţie de consilier, respectiv, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul 

Compartimentului financiar-contabil /Contabilitate  al Primăriei Comunei Rosiori 
 

◊  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, partea a-III a- Administrația publică  
locală (Cap.I-VIII) titlul II – Statutul  Funcționarilor publici , titlul I și II ale părții VII-a - Răspunderea 
administrativă; 

◊ Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
◊ Legea Nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi 

modificările ulterioare; 
◊ Legea Nr. 82/1991 Legea contabilităţii – Republicată cu completările şi 

modificările ulterioare; 
◊ O.U.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de  

discriminare republicată cu modificările și completările ulterioare; 
◊ Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse si de tratament între femei și bărbați,  

republicată cu modificările și completările ulterioare; 
  
             Bibliografie   

         pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut al 
funcţiei publice de execuţie de consilier, respectiv, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul 
Compartimentului financiar-contabil /Taxe și Impozite al Primăriei Comunei Rosiori 
 
 

◊ Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
◊  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, partea a-III a- Administrația publică  

locală (Cap.I-VIII) titlul II – Statutul  Funcționarilor publici , titlul I și II ale părții VII-a - Răspunderea 
administrativă; 

◊ LEGEA Nr. 227/2015 privind Codul fiscal  cu modificările şi completările ulterioare Titlu IX –  
Impozite şi taxe locale; 

◊  Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările şi completările  
ulterioare;  - Titlul I,  Cap.II, Principii generale de conduită în administrarea creanţelor fiscale ; 
                  -  Titlul III , Cap.II, Competența organului fiscal, Cap.IV, Actele emise de organele fiscale, 
Cap.VI, Termene; 
                 - Titlul V , Stabilirea creanțelor fiscale, Cap.II Dispoziții privind Decizia de impunere, Cap.III 
Dispoziții privind declarația fiscală, Cap.IV Stabilirea bazei de impozitare prin estimare, Cap.VI Prescripția 
dreptului de a stabili creanțe fiscale; 
                 - Titlul VII , Colectarea creanțeor fiscale, Cap.I Dispoziții generale 

◊ O.U.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de  



discriminare republicată cu modificările și completările ulterioare; 
◊ Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse si de tratament între femei și bărbați,  

republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 
 
                         

           Bibliografie   

           pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut al 
funcţiei publice de execuţie de consilier, respectiv, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul 
Compartimentului Agricol /Registru agricol al Primăriei Comunei Rosiori 

 
 

◊ Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
◊  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, partea a-III a- Administrația publică  

locală (Cap.I-VIII) titlul II – Statutul  Funcționarilor publici , titlul I și II ale părții VII-a - Răspunderea 
administrativă; 

◊ ORDONANTA nr. 28 din 2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările  
ulterioare; 

◊ Legea nr. 145 din 2014 Lege pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei  
produselor din sectorul agricol cu modificările şi completările ulterioare; 

◊ O.U.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de  
discriminare republicată cu modificările și completările ulterioare; 

◊ Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse si de tratament între femei și bărbați,  
republicată cu modificările și completările ulterioare; 
        
 
                   

           Bibliografie   

           pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut al 
funcţiei publice de execuţie de consilier, respectiv, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul 
Compartimentului Relații cu publicul al Primăriei Comunei Rosiori 
 

◊ Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
◊  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, partea a-III a- Administrația publică  

locală (Cap.I-VIII) titlul II – Statutul  Funcționarilor publici , titlul I și II ale părții VII-a - Răspunderea 
administrativă; 

◊ Legea nr.544 /2001  privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificările şi  
completările ulterioare; 

◊ Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu  
modificările şi completările ulterioare; 

◊ O.U.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de  
discriminare republicată cu modificările și completările ulterioare; 

◊ Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse si de tratament între femei și bărbați,  
republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
 

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

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


