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D I S P O Z I Ţ I E
privind stabilirea datei concursului, bibliografia, condițiilor generale și specifice,
documentele solicitate candidaților, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de
soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea postului contractual vacant de Inspector, gradul
II - din cadrul compartimentului Situații de Urgență al comunei Moșoaia, judetul Arges.
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile:
Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările și completările
ulterioare;
Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,cu modificarile si
completarile ulterioare;
Văzând Referatul Secretarului General al comunei Mosoaia, inregistrat sub
nr.7274/15.06.2021, prin care propune organizarea concursului pentru postul de Inspector gradul II
din cadrul Compartimentului Situatii de Urgenta al comunei Mosoaia, judetul Arges precum si
constituirea comisiei de concurs si de solutionare a contestatiilor, ca urmare a vacantarii acestuia;
În conformitate cu prevederile art.155, alin.1, lit.d si alin.5, lit.e din O.U.G. nr.57/2019,
privind Codul Administrativ;
În temeiul dispozitiilor art.196, alin.1, lit.b din O.U.G. nr 54/2019, privind Codul
Administrativ, emite prezenta.

DISPOZIȚIE:
Art. 1. Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea postului contractual
vacant, Inspector gradul II din cadrul compartimentului Situatii de Urgenta al comunei Mosoaia
judetul Arges, contract de munca pentru perioada nedeterminata, după cum urmează:
- Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere 24.06.2021-08.07.2021 ora 16:00
- Selectia dosarelor se va realiza in data de 12.07.2021 ,ora 16:00 ;
-13.07.2021- termen depunere contestatii la selectia dosarelor, ora 16:00;
-14.07.2021-termen afisare rezultate la contestatiile de la selectia dosarelor, ora 16:00;
-19.07.2021 proba sportivă- probă eliminatorie, ora 10:00;
-21.07.2021 probă scrisă, ora 10:00;
-//-

-2-21.07.2021 afișare rezultate la proba scrisa, ora 16:00;
-22.07.2021 termen depunere contestatii la proba scrisa ,ora 16:00;
-23.07.2021 termen afisare rezultate contestatii proba scrisa, ora 16:00;
-26.07.2021 proba interviu, ora 10:00;
-26.07.2021 termen afisare rezultate la proba interviu, ora 16:00;
-27.07.2021 termen depunere contestatii la proba interviu, ora 16:00;
-28.07.2021 termen afisare rezultate contestatii proba interviu, ora 16:00
-29.07.2021 termen afisare rezultate finale, ora 16:00.
Art. 2. Anuntul, bibliografia, tematica, conditiile generale si specifice de participare,
documentele solicitate candidatilor, componenta comisiei de concurs si a comisiei de
solutionare a contestatiilor, precum si Regulamentul privind desfasurarea concursului, vor fi
aduse la cunoștința publică prin afișare la sediyul Primăriei comunei Moșoaia și prin publicare
pe site-ul Primăriei comunei Moșoaia, la Monitorul Oficial și într-un ziar local.
Art. 3. - Doamna BADEA CARMEN-MARIA avand functia publica de consilier cu atributii
si responsabilitati in cadrul compartimentului Achizitii Publice din aparatul de specialitate al
primarului comunei se numeste secretar al comisiilor de organizare a concursului.
Art. 4. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza doamna BADEA
CARMEN-MARIA consilier principal In aparatul de specialitate al primarului comunei Mosoaia.
Art. 5. - Prezenta dispozitie se comunica, prin intermediul secretarului general al comunei
Moșoaia, lnstitutiei Prefectului judetului Arges, si se aduce la cunstinta publica prin afisare precum
si prin publicarea pe pagina de internet a Primariei Comunei Mosoaia.
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