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Nr. 568 din 06.03,2017
ANUNT

primiria comunei Alexeni organizeazl concursul/ examenul

pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui de{inut, a

iunclionarilor publici de execufie ce indeplinesc condifiile de promovare,

conform art. 65 alin (2) din Legea nr. 183/1999 privind Statutul
func{ionarilor publici, republicati, cu modificirile qi completirile
ulterioare.

Conditii specifice de ParticiPare :

pentru a participa la concuriul sau examenul de promovare in gradul profesional

imediat superior celui delinut, func{ionarul public trebuie sd indeplineascd cumulativ

urmdtoarele condilii:
a) s6 aib6 cel pulin 3 ani vechime in gradul profesional al funcliei publice din care

promoveaz6;
b) sd fi obJinut cel puJin calificativul "bine" la evaluare a anuall a performanJelor

individuale in ultimii 2 ani calendaristici;

c) s6 nu aib6 in cazieruladministrativ o sancliune disciplinard neradiatd in condiliile

prezentei legi.

Confinutul dosarului :

") Copie de pe Carnetul de muncd sau adeverinfd eliberatd de compartimentul de

resurse Umane in vederea atestdrii vechimii in gradul professional din care

promoveazd;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performan'elor profesionale individuale din

ultimii 2 ari.
c) Formularul de inscriere .

Copiile actelor din dosarul pentru inscriere, vor fi legalizate sau insolite de

documentele originale , pentru certificarea conformitalii acestora'

proba scrisd a examenului va avea loc in data de 5 aprilie 2017, ora 10, iar

interviul se va susline in data de 7 aprilie 2017, ora 14,00 la sediul Primdriei comunei

Alexeni.
il.;rfbr*itate cu prevederile art.lzl din HG nr. 61 112008 dosarele de inscriere la

examen se vor depune pdnd la data de 25 martie 2017 '

Informalii suplimlntare se pot obfine la telefon 02431249553 , secretar Popa Silvia '
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Bibliografia examenului :

- Legea m.21512001 privind administratia publica locala cu modificarile si

completarile ulterioare;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funclionarilor publici, republicatd (r2 ) cu

modihcdrile qi completdrile ulterioare;

- Legea m.712004 privind Codul de conduitd a funclionarilor publici;

Compartimentul urbanism :

Legea nr, 50 I 1-9gl privind autorizarcaexecutdrii construcliilor Ei unele

mdiuri pentru r ealizar ea I o cuinf elor, republicatd, cu mo difi cdrile qi

completdrile ulterioare;
- Legea nr. 350 12001 - privind amenajarea teritorilui qi urbanismului, cu

modificdrile qi completbrile ulterioare;

- - Legea nr. 10 l15Ds privind ca\itateain construcfii, cu modificdrile qi

compietdrile ulterioare ;

Compartimentul asisten{a social[ :

Legea nr.41612001 privind venitul minim garatrtat, cu modificarile si

completarile ulterioare;
- Legea m.27712010 privind alocalia pentru sus{inerea familiei , cu

modificdrile qi completdrile ulterioare;

OUG nr. 7012011 privind mdsurile de proteclie sociald in perioada sezonului


