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BAREM - VARIANTA II 

la proba scrisa a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante 

de inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Casierie 

al Biroului Financiar Contabil aflat in structura aparatului de specialitate al primarului 

comunei Hidiselu de Sus, avand proba scrisa in data de 14.07.2022 

 

 

 Subiectul nr. 1 - Art. 41 si art. 22-53 din Constitutia Romaniei nr. 1/2003, 

republicata: 

 Art. 41. - (1) Dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea sociala a muncii    

profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de munca este libera.                                        

(2) Salariatii au dreptul la masuri de protectie sociala.  Acestea privesc securitatea si 

sanatatea salariatilor, regimul de munca al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu 

minim brut pe tara, repausul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in 

conditii deosebite sau speciale, formarea profesionala, precum si alte situatii specifice, 

stabilite prin lege.                

(3) Durata normala a zilei de lucru este, in medie, de cel mult 8 ore.                                                  

(4) La munca egala, femeile au salariu egal cu barbatii.    

(5) Dreptul la negocieri colective in materie de munca si caracterul obligatoriu al 

conventiilor colective sunt garantate.   

Art. 22-53 Enumerarea oricaror 10 dintre drepturile si libertatile fundamentale.     

 

- Pentru prezentarea completa a dreptului la munca si protectia sociala a muncii 

se acorda – 7,5 puncte. 

- Pentru fiecare dintre cele 10 drepturi si libertati fundamentale enumerate se 

acorda - 1 punct. 1 punct x 10 drepturi si libertati = 10 puncte 

- Capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 2,5 

puncte. 

- Punctajul maxim pentru subiectul 1 este de 20 puncte. 

 

 

Subiectul nr. 2 - Art. 441 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

(1) Functionarii publici sunt obligati sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private 

a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, 

actionand in orice situatie ca un bun proprietar. 

    (2) Functionarii publici au obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile 

apartinand autoritatii sau institutiei publice numai pentru desfasurarea activitatilor aferente 

functiei publice detinute. 

    (3) Functionarii publici trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care le 

revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale. 

    (4) Functionarilor publici care desfasoara activitati in interes personal, in conditiile 

legii, le este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica autoritatii sau a institutiei 

publice pentru realizarea acestora. 
 

- Menţionarea obligaţiilor funcţionarilor publici în raport cu proprietatea 

statului şi a unităţilor administrativ - teritoriale – 4,375 puncte; 
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- Menţionarea obligaţiei funcţionarilor publici cu privire la folosirea timpului de 

lucru, precum şi a bunurilor aparţinând autorităţii sau instituţiei publice - 4,375 puncte 

puncte; 

- Menţionarea obligaţiei funcţionarilor publici cu privire la gestionarea banilor 

publici - 4,375 puncte; 

- Menţionarea interdicţiei aplicabilă funcţionarilor publici şi referitoare la 

desfăşurarea activităţilor în interes personal - 4,375 puncte; 

- Capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 2,5 

puncte. 

- Punctajul maxim pentru subiectul 2 este de 20 puncte. 

 

 

Subiectul nr. 3  - Art. 7-13 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu 

modificaile si completarile ulterioare: 

 

Principiul universalitatii 

Art. 7. - (1) Veniturile si cheltuielile se includ in buget in totalitate, in sume brute. 

(2) Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu 

exceptia donatiilor si sponsorizarilor, care au stabilite destinatii distincte. 

__________________________________________________________________2,5 puncte 

Principiul transparentei si publicitatii 

Art. 8. - Procesul bugetar este deschis si transparent, acesta realizandu-se prin: 

a) publicarea in presa locala, pe pagina de internet a institutiei publice, sau afisarea la 

sediul autoritatii administratiei publice locale respective a proiectului de buget local si a 

contului anual de executie a acestuia; 

b) dezbaterea publica a proiectului de buget local, cu prilejul aprobarii acestuia; 

c) prezentarea contului anual de executie a bugetului local in sedinta publica. 

___________________________________________________________________ 3 puncte 

Principiul unitatii 

Art. 9. - (1) Veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu intr-un singur document, 

pentru a se asigura utilizarea eficienta si monitorizarea fondurilor publice locale. 

(2) Se interzic retinerea si utilizarea de venituri in regim extrabugetar, precum si 

constituirea de fonduri publice locale in afara bugetelor locale, daca legea nu prevede altfel. 

__________________________________________________________________2,5 puncte 

Principiul unitatii monetare 

Art. 10. - Toate operatiunile bugetare se exprima in moneda nationala. 

___________________________________________________________________ 2 puncte 

Principiul anualitatii 

Art. 11. - (1) Veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate, in conditiile legii, pe o 

perioada de un an, care corespunde exercitiului bugetar. 

(2) Toate operatiunile de incasari si plati efectuate in cursul unui an bugetar in contul 

unui buget apartin exercitiului corespunzator de executie a bugetului respectiv. 

__________________________________________________________________ 2,5 puncte 

Principiul specializarii bugetare 

Art. 12. - Veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu si se aproba in buget pe surse de 

provenienta si, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate dupa natura lor economica si 

destinatia acestora. 

__________________________________________________________________ 2,5 puncte 

Principiul echilibrului 

Art. 13. -  Cheltuielile unui buget se acopera integral din veniturile bugetului respectiv, 

inclusiv excedentul anilor precedenti. 

__________________________________________________________________2,5 puncte 
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- Punctajul maxim prevazut se acorda pentru prezentarea completa a fiecaruia 

din cele 7 principii. – 17,5 puncte 

- Capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării – 2,5 

puncte. 

- Punctajul maxim pentru subiectul 3 este de 20 puncte. 

 

 

Subiectul nr. 4  - Titlul IX - Art. 45 din H.G. nr. 1/2016 privind Normele 

metodologice ale Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare: 

45. Delimitarea suprafetelor pentru stabilirea impozitului, in functie de destinatia 

rezidentiala sau nerezidentiala, rezulta din documentul anexat la declaratia depusa de 

contribuabil la organul fiscal local competent, care poate fi, dupa caz: 

a) contractul de inchiriere, in care se precizeaza suprafata transmisa pentru 

desfasurarea activitatii economice; 

__________________________________________________________________3,5 puncte 

b) contractul de comodat incheiat conform art. 2.146-2.157 din Codul civil, in care se 

precizeaza suprafata in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatii 

economice; 

__________________________________________________________________3,5 puncte 

c) autorizatia de construire si/sau de desfiintare, dupa caz, privind schimbarea de 

destinatie a cladirii, in conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

__________________________________________________________________3,5 puncte 

d) documentatia cadastrala; 

__________________________________________________________________1,5 puncte 

e) orice documente doveditoare, altele decat cele prevazute la lit. a)-d); 

__________________________________________________________________2 puncte 

f) declaratia pe propria raspundere a proprietarului cladirii inregistrata la organul 

fiscal, in cazul in care nu exista alte documente doveditoare. 

__________________________________________________________________3,5 puncte 

 

- Punctajul maxim prevazut se acorda pentru prezentarea completa a fiecareia 

din cele 6 ipoteze privind documentul anexat declaratiei depusa de contribuabil. - 17,5 

puncte 

- Capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării - 2,5 

puncte. 

 - Punctajul maxim pentru subiectul 4 este de 20 puncte. 

 

 

Subiectul nr. 5  - art. 476 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

Art. 476. - Scutiri 

 (1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor 

urmatoarele: 

a) certificatele, avizele si autorizatiile ai caror beneficiari sunt veterani de razboi, 

vaduve de razboi sau vaduve nerecasatorite ale veteranilor de razboi; 

__________________________________________________________________1 punct 

b) certificatele, avizele si autorizatiile ai caror beneficiari sunt persoanele prevazute la 

art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si 

a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; 

__________________________________________________________________2,5 puncte 

c) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru lacasuri de cult sau 

constructii-anexa; 
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__________________________________________________________________1 punct 

d) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru dezvoltarea, 

modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public 

al statului; 

__________________________________________________________________2 puncte 

e) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru lucrarile de interes 

public national, judetean sau local; 

__________________________________________________________________1 punct 

f) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, daca beneficiarul constructiei 

este o institutie publica; 

__________________________________________________________________1 punct 

g) autorizatiile de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin 

concesionare, conform legii; 

__________________________________________________________________1 punct 

h) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, daca beneficiarul constructiei 

este o institutie sau o unitate care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si 

Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului; 

__________________________________________________________________2 puncte 

i) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei 

este o fundatie infiintata prin testament, constituita conform legii, cu scopul de a intretine, 

dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter 

umanitar, social si cultural; 

__________________________________________________________________2,5 puncte 

j) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei 

este o organizatie care are ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati 

specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de 

recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, 

persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii; 

__________________________________________________________________2,5 puncte 

k) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, in cazul unei calamitati naturale. 

__________________________________________________________________1 punct 

 

- Punctajul maxim prevazut se acorda pentru prezentarea completa a fiecareia 

din cele 11 ipoteze privind scutirile. - 17,5 puncte 

- Capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării - 2,5 

puncte. 

 - Punctajul maxim pentru subiectul 5 este de 20 puncte. 

 

 Baremul este afisat la locul desfasurarii concursului, azi 14.07.2022, ora 13:15 

Comisia de concurs: 

  

PREȘEDINTE: Olah Georgeta, sef birou, Primaria comunei Hidiselu de Sus ______ 

MEMBRI: Dringo Emanuel, secretar general, Primaria comunei Hidiselu de Sus ______ 

 Birta Claudiu, inspector, Primaria comunei Hidiselu de Sus ______ 

SECRETAR: Berdie Petru, consilier, Primaria comunei Hidiselu de Sus ______ 
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