
 
 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI MICEȘTII DE CÎMPIE 
Micești i  de Câmpie, str. Pr incipală, nr.18  

Tel/ fax: 0263/ 356.551  
E-mail: micesti idecampie@yahoo.com; 
Website: h ttp:/ / micesti idecampie.ro 

PRIMAR 

 
 

D I S P O Z I Ț I A 
 

 
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare 

a contestațiilor pentru ocuparea postului contractual vacant  de 
MUNCITOR CALIFICAT – TRACTORIST/BULDOEXCAVATORIST, în cadrul 

compartimentului personal deservire al primăriei comunei Miceștii de 
Câmpie 

în perioada 04 – 05 martie 2021 
 
 
Primarul comunei Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud; 
 

Având în vedere: 
   -referatul secretarului delegat al comunei Miceștii de Câmpie nr. 440 din 10.02.2021 
privind propunerea deconstituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea a 
contestațiilor,pentru ocuparea  contractual vacant  de MUNCITOR CALIFICAT – 
TRACTORIST/BULDOEXCAVATORIST, în cadrul compartimentului deservire personal al 
primăriei comunei Miceștii de Câmpie 
 în perioada 04 – 05 martie 2021;  

-anunțul nr. 445 din 10.02.2021 din privind organizarea concursului pentru ocuparea 
postului contractual vacant de MUNCITOR CALIFICAT – 
TRACTORIST/BULDOEXCAVATORIST, în cadrul compartimentului deservire personal al 
primăriei comunei Miceștii de Câmpie în perioada 04 – 05 martie 2021 afișat la sediul 
Primăriei comunei Miceștii de Câmpie și pe site-ul www.miceștiidecampie.ro; 

- publicarea anunțului mai sus-menționat în Monitorul Oficial al României Nr. 108, 
Partea a III-a și Ziarul Răsunetul de Bistrița din data de 10 februarie 2021;  

 
În conformitate cu:  

            - prevederile art.8 din H.G.nr.286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea  a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din  sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice,actualizată. 

În temeiul art.155 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.e) și art.196 alin.(1) lit.b) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
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DISPUNE: 

 
Art.1 (1) Se constituie Comisia de concurs pentru concursul organizat în perioada  

04.03.2021-05.03.2021 în vederea ocupării postului contractual de 
MUNCITOR CALIFICAT – TRACTORIST/BULDOEXCAVATORIST, în cadrul compartimentului 
deservire personal al primăriei comunei Miceștii de Câmpie, după cum urmează: 
 Comisia de concurs 
Președinte: Lakatos Attila, consilier clasa I, responsabil Compartiment contabilitate, 
buget-finanțe – Primăria comunei Miceștii de Câmpie;  
Membrii:-Nagy Alexandru, referent, responsabil SVSU, Primăria comunei Miceștii de 
Câmpie;  
       -Morar Mina, inspector principal, Primăria comunei Silivașu de Câmpie;  
                      2) Secretar al  comisiei  de concurs: Egri-Kasonyi Ildiko-Eva, secretar delegat 
temporar, Primăria comunei Miceștii de Câmpie.  
      Art.2 (1) Se constituie Comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul 
organizat în perioada  04.03.2021-05.03.2021 în vederea ocupării postului contractual de 
MUNCITOR CALIFICAT – TRACTORIST/BULDOEXCAVATORIST, în cadrul compartimentului 
deservire personal al primăriei comunei Miceștii de Câmpie, dupa cum urmeaza: 

Comisia de soluționare a contestatiilor   
 Președinte:Kovacs Vlad-Cătălin,inspector principal, compartiment Agicol, Fond-
Funciar Primăria comunei Matei;  

Membrii: - Sabo Mihai, consilier principal, compartiment contabilitate, taxe si 
impozite, Primăria comunei Matei;  
                        - Cherecheș Teodor, referent SVSU, Primăria comunei Silivașu de Câmpie;  

(2) Secretar al  comisiei de soluționare a contestațiilor:Egri- 
Kasonyi Ildiko-Eva, secretar delegat temporar, Primăria comunei Miceștii de Câmpie;  

Art.3.Pentru activitatea desfășurată in cadrul comisiei de concurs, respectiv in cadrul 
comisiei de solutionare a contestațiilor, presedintele,membrii si secretarul acestora au dreptul 
la o indemnizatie reprezentând 10% din salariul de bază minim garantat in plată. 
         Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza 
domnul Becan Ioan, primar la comunei Miceștii de Câmpie. 
 Art.5. Prezenta dispoziție se comunică:  
         -Instituției Prefectului Județului Bistrita-Năsăud; 
        -primarului comunei Miceștii de Câmpie; 
         -membrilor comisiei de concurs si a comisiei de soluționare a contestațiilor 
nominalizați la art.1 alin.(1),respectiv art.2 alin (1); 
         -secretarului comisiei de concurs si a comisiei de soluționare a contestațiilor 
nominalizați la art.1 alin (2) si  art.2 alin.(2); 
       -compartimentului financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Miceștii de 
Câmpie. 
 
 
PRIMAR,                                                   SECRETAR DELEGAT, 
Becan Ioan                                            Egri-Kasonyi Ildiko-Eva  
 
 
 
 
Nr.17 
Data: 10.02.2021  



 
 

                      ROMÂNIA 
          JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD 
PRIMĂRIA COMUNEI MICEȘTII DE CÂMPIE 
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              Secretar 
              Nr. 440 din 10.02.2021 
 

R  E  F  E  R  A  T 
 

privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare 
a contestațiilor pentru ocuparea postului contractual vacant  de 

MUNCITOR CALIFICAT – TRACTORIST/BULDOEXCAVATORIST, în cadrul 
compartimentului personal deservire al primăriei comunei Miceștii de 

Câmpie 
în perioada 04 – 05 martie 2021 

 
 Având în vedere: 

- insuficiența de personal pe compartimentul deservire personal în cadrul  
Primăriei comunei Miceștii de Câmpie;  

- prevederile Horărârii de Consiliul Local nr. 04 din 28.01.2021 privind  
aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Miceștii de Câmpie în urma intrării în vigoare a Ordonaței de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

- anunțul nr. 445 din 10.02.2021 din privind organizarea concursului pentru ocuparea  
postului contractual vacant de MUNCITOR CALIFICAT –TRACTORIST/BULDOEXCAVATORIST, în cadrul 
compartimentului deservire personal al primăriei comunei Miceștii de Câmpie în perioada 04 – 05 
martie 2021 afișat la sediul Primăriei comunei Miceștii de Câmpie și pe site-ul 
www.miceștiidecampie.ro; 

- publicarea anunțului mai sus-menționat în Monitorul Oficial al României Nr. 108, 
Partea a III-a și Ziarul Răsunetul de Bistrița din data de 10 februarie 2021;  
 

În conformitate cu:  
 - prevederile art.8 din H.G.nr.286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocuparea  a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din  sectorul bugetar plătit din fonduri publice,actualizată. 

În temeiul art.155 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.e) și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
P R O P U N: 

 
Domnului primar al comunei Miceștii de Câmpie să emită o dispoziție privind constituirea 

comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor cu privire la organizarea concursului 
pentru ocuparea postului contractual vacant de MUNCITOR CALIFICAT – 
TRACTORIST/BULDOEXCAVATORIST, în cadrul compartimentului personal deservire al primăriei 
comunei Miceștii de Câmpie în perioada 04 – 05 martie 2021. 

 
 

       Secretar delegat,  
         EGRI-KASONYI ILDIKO-EVA  
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