ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI CAVNIC
Nr. 7706 din 08.11.2017

ANUNŢ
pivind organizarea examenului/concursului de promovare a functionarilor
publici
din cadrul Primariei orasului Cavnic în grad superior celui detinut

Primaria orasului Cavnic organizeaza examen/concurs de promovare în
grad profesional imediat superior celui detinut, a functionarilor publici din
aparatul propriu,în perioada 07.12.2017-.11.12.2017.
Potrivit dispozitiilor art.65 alin (2) din Legea nr.188/1999 privind statutul
functionarilor publici,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare ,, pentru
a participa la concursul sau examenul de promovare in gradul profesional imediat
superior celui detinut,functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ
urmatoarele conditii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care
promovează;
b) *** Abrogata;
• să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor
individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în
condiţiile prezentei legi.
Proba scrisa a examenului va avea loc în data de 07.12.2017,iar interviul în data
de 11.12.2017.
Dosarul de înscriere la concursul/examenul de promovare se depune la sediul
Primariei orasului Cavnic,str. 22 Decembrie,nr.7, Cavnic,în termen de 20 de zile
de la data publicarii anuntului,respectiv pâna la data de 27 noiembrie 2017 si
trebuie sa contina în mod obligatoriu documentele, conform prevederilor art. 127
din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, respectiv;
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de
resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se
promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale
din ultimii 2 ani;
c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.

Anexa nr.1

Nr.crt

1

Structura organizatorica

Compartiment
comunitar

-

Functia publica
existenta

Serviciul

local

de

public inspector

,

Functia publica
Nr.posturi
propusa pentru
promovare
grad consilier,
grad

evidenta profesional asistent

profesional principal;

1

informatizata a persoanei si stare
civila

,promoveaza

in

functia

publica – consilier, grad profesional
principal;
2

Birou
resurse

contabilitate

,buget,finante, inspector

umane,

,promoveaza in

,

grad consilier,

salarizare profesional asistent

grad

profesional principal;

1

functia publica –

consilier, grad profesional principal

3

Birou

venituri,

achizitii

publice consilier

,

grad consilier

,grad

,programe ,transport, administrare profesional principal profesional superior;

1

calculatoare,situatii de urgenta

4

Serviciul urbanism si amenajarea inspector
teritoriului, mediu si turism

,

grad consilier,

profesional asistent

grad

1

profesional principal;

Bibliografia pentru functia publica de la nr.crt 1 din Anexa nr.1:
•
Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici,republicata cu
modificarile si completarile ulterioare
•
Lega 7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici,republicata
•
Constitutia Romaniei,republicata
•
Legea nr.119/1996 Lege cu privire la actele de stare civila
•
H.G 64/2011 Hotarâre pentru aprobarea Metodologiei cu privire la plicarea
unitara a dispozitiilor in materie de stare civila
•
O.G. 97/2011 Ordonanta de urgenta privind evidenta, domiciliul , resedinta si
actele de identitateale cetatenilor romani,republicata
•
H.G. 13775/2006 Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul , resedinta si actele de
identitate ale cetatenilor romani.
Bibliografia pentru functia publica de la nr.crt 2 din Anexa nr.1:
•

Legea

188/1999

privind

modificarile si completarile ulterioare

statutul

functionarilor

publici,republicata

cu

•

Lega 7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici,republicata

•

Constitutia Romaniei,republicata

•

Legea nr. 82/ 1991 - Legea contabilităţii, republicată în anul 2008, cu

modificările şi completările ulterioare
•

Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare
Bibliografia pentru functia publica de la nr.crt 3 din Anexa nr.1:
•

Constitutia Romaniei ;

•
Legea nr. 215/ 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
•
Legea nr. 52/ 2003, republicată, privind transparența decizională în
administrația publică;
•
Legea nr. 554/ 2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
•
Codul de procedură civilă nou;
•
Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
•
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici,
republicată;
•
Codul Civil - Titlul Contracte
Bibliografia pentru functia publica de la nr.crt 4 din Anexa nr.1:
•

Legea

188/1999

privind

statutul

functionarilor

publici,republicata

cu

modificarile si completarile ulterioare
•

Lega 7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici,republicata

•

Constitutia Romaniei,republicata

•

Legea nr. 50/1991 privind Autorizarea executării lucrărilor de construcţii,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•

Ordinul MDLR nr. 839/2009 pentru Aprobarea normelor metodologice de

aplicare a Legii nr. 50/1991, privind Autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu
modificările şi completările ulterioare;
•

Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu

modificările şi completările ulterioare;

