ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI BALTATESTI

Barem corectare
pentru proba scrisă din 15.05.2017 la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de
consilier debutant - Birou contabilitate, financiar, impozite și taxe locale din
cadrul Primăriei comunei Bălțătești

Nr. subiect – punctaj
maxim
Subiectul 1 – maxim 20
puncte
Art. 11, art. 60, art. 61 din
Legea nr.188/1999

Subpuncte de tratat
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Subiectul 2 – maxim 20
puncte
art. 19 alin.(1) a), b), c),
(2), (3) din Legea
nr.7/2004

Subiectul 3 – maxim 20
puncte
Art.63 alin.(1)- lit.a-e

Subiectul 4 – maxim 20
puncte
Art.2 din OUG nr.395/2016

obiectul perioadei de stagiu –
durata –
realizarea evaluării –
rezultatul evaluării – ( numire/eliberare ) 2x3
puncte –
la eliberare, perioada de stagiu nu constituie
vechime necesară pentru ocuparea unei
funcţii publice –

Punctaj pe
fiecare
subpunct
4 puncte
3 puncte
1 puncte
6 puncte
1 puncte

1.6

capacitatea de analiză si sinteză,
claritatea, coerenţa şi logica
exprimării ideilor –

5 puncte

2.1

posibilitatea de a achiziţiona împreună cu
excepţiile - art. 19 alin (1)
aplicarea în mod corespunzător pentru
concesionare, închiriere - art. 19 alin (2)

5 puncte

2.3

restricţionarea furnizării informaţiilor - art. 19
alin. (3) -

5 puncte

2.4

capacitatea de analiză şi sinteză,
claritatea, coerenţa şi logica
exprimării ideilor

5 puncte

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2

Lit.a
Lit.b
lit.c
Lit.d
Lit.e
despre compartimentul intern- alin.(1)
in lipsa compartimentul intern principalele
atributii – alin.(2)
Principalele atributii – alin.(3)-lit.a-g
Pentru coerenta
Obiectele contractelor alin.(1) lit.a- i

4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte

2.2

4.3
4.4
5.1

5 puncte

2 puncte
2 puncte
-14 puncte
-2 puncte

18 puncte

Subiectul 5 – maxim 20
puncte
Art.29 din Legea
nr.98/2016

5.2

Pentru coerenta si logica

Total

2 puncte

100 puncte

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte: - Pușcălău Zenovia-consilier juridic în cadrul Instituției Prefectuluijudețul Neamț,- reprezentantul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici______________
Membri :
-Timofte Ana-Luminița- consilier superior Primăria comunei Bălțătești___
Bendrea Elena- consilier asistent Primăria comunei Bălțătești__________
Secretar comisie,
Ursache Elena, secretar comuna Bălțătești________

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI BALTATESTI

Barem corectare
pentru proba scrisă din 15.05.2017 la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de
consilier juridic - Compartiment juridic cadrul Primăriei comunei Bălțătești

Nr. subiect – punctaj
maxim
Subiectul 1 – maxim 20
puncte
Art. 75, art.77(1); art. 83,
(1),(2); art. 84, a) - c) art.
86 (1),(2), (4)

din Legea nr.188/1999

Subiectul 2 – maxim 20
puncte
Art.18 din Legea nr.7/2004

Subpuncte de tratat
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

3 puncte
3 puncte
3 puncte
3 puncte

1.6

capacitatea de analiză si sinteză,
claritatea, coerenţa şi logica
exprimării ideilor – 5 puncte

5 puncte

2.1

obligaţia să acţioneze ca un bun
proprietar

4 puncte

2.2

f. p. au obligaţia să folosească timpul
de lucru, şi bunurile numai pentru
activităţi aferente funcţiei publice
f. p. folosirea utilă şi eficientă a
banilor publici,
f. p. le este interzis să folosească
timpul de lucru ori logistica in
interesul personal –

4 puncte

- capacitatea de analiză si sinteză,
claritatea, coerenţa şi logica
exprimării ideilor –

4 puncte

Reguli de aplicare lit.a- lit.e
Regula general valabila de imputare a platii –
alin.(2)
Exprimare si coerenta

15 puncte
3 puncte

2.3
2.4

2.5

Subiectul 3 – maxim 20
puncte
Art.1509 din Codul civil

Răspunderea disciplinară, contravenţională,
civilă sau penală –
Răspunderea disciplinară Răspunderea contravenţională a
funcţionarilor publici - 3 puncte
- Răspunderea civilă a funcţionarului public –
Răspunderea funcţionarului public pentru
infracţiunile săvârşite în timpul serviciului
sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice
pe care o ocupă -

Punctaj pe
fiecare
subpunct
3 puncte

3.1
3.2
3.3

4 puncte
4 puncte

2 puncte

Subiectul 4 – maxim 20
puncte
art.8 din Legea nr.213/2998

4.1
4.2
4.3

Subiectul 5 – maxim 20
puncte
Art.1 din Legea
nr.554/2004 alin.(1) – alin.
(9)

5.1
5.2
5.3

Prin Hotarare Guvern, consiliul judetean ori
consiliul local – alin.(1)
Modul de contestare a hotararii- alin.(2)

10 puncte

Modul de trecere a bunurilo din patrimoniul
societatilor – alin.(3)
Definitii – alin.(1)
De la alin.(2) pana la alin. (9)-1,5 puncte x 8
Exprimare si coerenta

5 puncte

Total

5 puncte

5 puncte
12 puncte
3 puncte

100 puncte

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte: - Pușcălău Zenovia-consilier juridic în cadrul Instituției Prefectuluijudețul Neamț,- reprezentantul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici______________
Membri :
-Timofte Ana-Luminița- consilier superior Primăria comunei Bălțătești___
Bendrea Elena- consilier asistent Primăria comunei Bălțătești__________
Secretar comisie,
Ursache Elena, secretar comuna Bălțătești________

