ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA COMUNEI FÂNTÂNELE
ANUNŢ
CONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL în data de 15 decembrie
2016 ora 1000 proba scrisă şi interviul în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise, termen prevăzut la art. 56 din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, la sediul Primăriei
Fântânele, judeţul Teleorman, tel/fax: 0247 451082 .
Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data afişării
concursului, la sediul PRIMĂRIEI FÂNTÂNELE, de unde se pot obţine bibliografia,
formularul de înscriere şi actele necesare întocmirii dosarelor.
Dosarul de concurs/examen se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la
data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi
conţine în mod obligatoriu:
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. la H.G. nr.611/2008;
Condiţii de participare:
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional
imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care
promovează;
c) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale
în ultimii 2 ani calendaristici;
d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei
legi.
Bibliografia pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional necesară
susţinerii probelor este afişată la sediul Primăriei Fântânele.
Pentru funcţionarii publici admişi în urma susţinerii examenului,avansarea în grad
profesional se face prin transformarea postului ocupat,în urma obţinerii avizului favorabil din
partea Agentiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucuresti

PRIMAR,
Pîrvan Ionel Stelian

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional a
funcţionarului public din cadrul Compartimentului impozite si taxe
locale,control comercial
1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul
Oficial nr. 365 din 29.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare ;
2. Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
în Monitorul Oficial nr. 525 din 02.08.2007;
3. Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicat în Monitorul Oficial nr. 345 din
18.05.2011 cu completările şi modificările ulterioare;
4. Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici publicată în Monitorul
Oficial nr. 530 din 14.07.2008, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată - MO
nr.123/23.02.2007, cu completările şi modificările ulterioare;
6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – M.O.
nr.663/23.10.2001, cu completările şi modificările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public, publicată în Monitorul Oficial nr.167/8 martie 2002, cu modificările şi
completările ulterioare;
6.Legea nr.227/2015 Codul fiscal 2015,capitolul taxe si impozite locale
BIBLIOGRAFIE
pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional a
funcţionarului public din Compartiment stare civilă,arhivă,relaţii cu societatea
civilă,registratură,asistenţă socială
1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial
nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în
Monitorul Oficial nr. 525 din 02.08. 2007;
3. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial nr.
123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în
Monitorul Oficial nr. 663/23 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în
Monitorul Oficial nr.167/8 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale – M O nr. 71/9.04.1996, cu completările şi
modificările ulterioare;
4. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată - MO nr.123/23.02.2007, cu
completările şi modificările ulterioare;
7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – M.O.
nr.663/23.10.2001, cu completările şi modificările ulterioare;

