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ANUNT 

Privind examenul de promovare in grad profesional 
pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Municipiului Tecuci 

In conformitate cu prevederilor art. 64 si art. 65 din Legea nr. 1 88/1999 privind 
Statul funtionarilor publici republicata, cu modific ările si completările ulterioare, precum si 
ale prevederilor art. 125 din H.G rlr. 61 1/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea si dezvoltarea carierei func ţionarilor publici, U.A.T Municipiul Tecuci 
oganizează  concurs/examen în vederea promovarii in grad profesional imediat superior celui 
detinut pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Tecuci. 

Exarnenul consta in trei etape: 
• 1. Se1etia doare1dr; ca 	â ave loc in termnde maxim••5 zile lucratoare, de• 

incetarea termenului de depunere a acestora (27.1 1.2018-04.12.2018). 
2. Proba scrisă : 07.12.2018, ora 10,00, la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci 
3. Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior si va avea loc la sediul institutiei. 

Condiţii de participare: 
Pentru a participa la examenul de promovare in grad profesional imediat superior 

celui detinut, candida ţii trebuie să  îndeplinească  cumulativ condiţiile generale prevazute de 
art. 65 alin. (2) din Legea nr. 1 88/1999 privind Statutul func ţionarilor publici republicata, cu 
modificările si completările ulterioare: 
a) sa aiba celputin 3 (trei) ani vechime in gradulprofesional alfunctieipublice din care 
promoveaza; 
b) sa ji obtinut cel putin calficativul «bine» la evaluarea anual ă  a performan ţelor 
individuaie in ultimii 2 ani in carefunctionarulpublic s-a ajlat in activitate, 
c) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile 
prezentei legi. 

Pentru concursul de promovare in func ţiile publice de execu ţie, dosarul va cuprinde 
următoarele documente, conform prevederilor art. 127 din Hot ărârea Guvernului nr. 
61 1/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea î si dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, modificat ă  si completată  de H.G. nr. 1 1 73/2008 



i eopte caJflel ([e iiIi(il 	5(fl( ((d(cflnIa e/Jh(!-a(a de Conipar(inientul Resaise Uniane, 
SSl4 in vederea atestarii vechiiiiii in i -adu1 pi-(?fesional din care pi-oiiioieaza; 
2) copii de pe rapoartele de eiatuai-e (i perforinantelor proJsionale individuale din 
uttiniii 2 (doi) ani in care s-a aflat i,1 activitate ; 
3) forniularul de inscriere prevazut in anexu nr. 3 din H. G nr. 61112008 actualizat. 

Copiile dupa actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta insotite de 
documentele originale care vor fi certificate pentru conformitate de catre secretarul comisiei 
de concurs sau in copii legalizate. 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data afisarii 
anunţului pe site-ul si la avizierul Primariei Municipiului Tecuci (perioada de depunere a 
dosarelor 06.11.2018-26.11.2018). 

Relaţii suplimentare se pot ob ţine de la sediul U.A.T. Mi.inicipiul Tecuci, Comp. 
Resurse Umane, SSM din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Tecuci. 

. 	• 	 • PRIMAR 
CATALIN CONSTA]NT]NHUR])UBAE 

Coinpartiinent Resurse Uinane, SSM 
Consilier asistent, Neacsu Aura Felicia 



BIBLIOGRAFIE 

Compartiment Resurse Umane, SSM 

1 .Constitutia Romaniei; 

2.Legea nr. 1 88/1 999 privind Statutul Functionarilor Publici republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

3 .Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare;. 

4.Legea nr. 215/2001 Administratiei Publice Locale republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

5.Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 

.6.0.U.G 6 1 1/2008.pentru aprobarea norinelor. privind .organizarea di dezvoltarea. carierei. 
functionarilor publici; 

..,..,.. 	7. Legea53!2003 Codulinuncii .... 	.. 	.. ,, 	. 	. 	..... .... 

PRIMAR, 
CATALIN CONSTANTHURD 

- -- 



BIBLIOGRAFIE 

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC sI PRIVAT 

1 .Constitutia Romaniei; 

2.Legea nr. 1 88/1 999 privind Statutul Functionarilor Publici republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

3 .Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici republicata cu 
modificarile si completaiile ulterioare; 

.4.Legea. nr. 2 1 5/200 1 . Administratiei Publice Locale.. repub1icat cu ... rnodifi.ari1e si 
completarile ulterioare; 

.. .5.Legea 1/201 1.LegeaEducatiei 	. .............................. .......... 	.,, .............. , 

6.Legea 1 1/2003- pentru aprobarea O.U.G. 1 35/2002 - privind ratificarea Acordului de 
imprumut pentru Proiectul de dezvoltare institutionala a sectorului privat si public, semnat 
la Bucuresti la 13.09.2002 intre Romania si B.I.R.D. 

l a i mi vt 

CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE 



BIBLIOGRAFIE 

BIROU CADASTRU , FOND LOCATIV , DRUMURI SI SERVICIUL 
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DIN CADRUL DIRECTIEI 

ARHITECT- SEF 

1 .Constitutia Romaniei; 

2.Legea nr. 1 88/1999 privind Statutul Functionarilor Publici republicata cu inodificarile si 
completarile ulterioare; 

3 .Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici republicata cu 
modifiari1e si compietarile ulterioare 	• • 	•; : 	•. •:.. . 	: 	•: 	: 

4Siâ n. 215/2001 Administratiei • PubIie Loca1 	repub1icaa cu 	 si•• 
completarile ulterioare; 

5.Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul; 

6.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata; 

7.Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata; 

PRIMAR, 

CATALIN CONST 



BIBLIOGRAFIE 

CONSILIER PRINCIPAL 
SERVICIUL BUGET- CONTABILITATE 

1 .Constitutia Romaniei; 

2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

3 .Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici republicata cu 
.modificariie si.cornpletarile uiterioare; 	 . 

:- 4;Legea.:nr. 215/2001 Administratiei Publ:ice: Locale republicata c.0 modificarile .si.. 
.comp1etari1eu1teriore. ;......................................... 	....................................................... 	.................. 

5 .Legea nr. 82/1 99 1 privind legea contabilitatii republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

6.Legea rir. 273/2006 privind finantelepublice locale; 

7.Ordin nr.82//2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si 
depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2015 , pentru 
modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea 
contabilitatii institutiilor publice . Planul de conturi pentru institutiile publice si 
instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 
1917/2005 , precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in 
domeniul contabilitatii publice; 

PRIMAR, 



BIBLIOGRAFIE 

CONSILIER JURIDIC PRINCIPAL 
SERVICIUL JURIDIC,CONTENCIOS,CALITATE ,ARHIVA 

1 .Constitutia Romaniei; 

2.Legea nr. l 88/1999 privind Statutul Functionarilor Publici republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

3 .Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

4.Legea nr. 215/2001 Adnistratiei Publice Locale republicata cumodificarile si 
completarile ulterioare; 

a III-a - Despre bunuri; Cartea a IV —a - despre mostenire si libertate; Cartea a V-a - 
despre obligatii si Cartea a VI-a - despre prescriptia extinctiva , decaderea si calculul 
termenelor); 

6.Legea nr. 207/2015 - privind Codul de procedura fiscala ; 

7.Legea nr. 554/2004- privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

8.1,egea nr. 5 14/2003 - privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic ; 

9.Legea nr. 18/1991 a fondului funciar , republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

1 0.Ordonanta nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite , vu modificarile si 
completarile ulterioare; 

PRIMAR, 

CATALIN CONSTANTIN 

ILIM',  



BIBLIOGRAFJ E 

SERVICIUL COMUNICARE S1 REGJSTRATURA 

1. Constitutia Romaniei 

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare 

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare 

4. Legea 215/2001 a Administratiei publice Iocale republicata cu modificarile 
si completarile ulterioare 

..5.O.G. nr.27/2O02privind. reglementarea. ativitatii..de ,so1utionarea petitiilor ,. 
cu modificarile si completarile ulterioare 

6ege.5t.QO1. privindIiberai accs .anfoaji1ede interes public cu. . 	
modificârile si comp1tări1e u1terioae 	 . 

7. Regulainentul U.E nr. 679/20 1 6 - privind protectia persoanelor fizice in 
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 
circulatie a acestor date si de abrogare a directiei 95/4610E 

CATALIN CONSTANTN HURDUBAE 

b, * 
	.. 

	

2 	.&i 



BIBLIOGRAFIE 

Serv. Venituri si Executare Silita 
Birou Urmarire , Incasare , Executare Silita Persoane Fizice 

Birou Urmarire , Incasare , Executare Silita Persoane Juridice 

1. Constitutia Romaniei; 

2. Legea nr. 1 8 8/ 1 999 privind Statutul Functionarilor Publici republicata cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

3. Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

4. Legea nr. 215/2001 Administratiei Publice Locale republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 	 , 

s: Legeă  227/2015 privind Noul CodFiscal(TitlulIX- Impozite si Taxe Lcc1e); 	. 

6. H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicâre ă  Legii nr. 
227205 priid. Co 	 .T e siImozit 	ei.) 

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala ( Titlul V, Titlul VI, Titlul VII 
Titlul VIII) 

CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE 

• 


