JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMĂRIA COMUNEI BICAZU ARDELEAN
Nr. 9552 /31.12. 2015
Anunt
Conform prevederilor art. 125 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu
modificările şi competările ulterioare şi a Legii nr. 188/1999 (republicată) privind Statutul
funcţionarilor publici, Primaria comunei Bicazu Ardelean organizează concurs / examen de
promovare în grad profesional superior celui detinut, prin transformarea postului, în limita
funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate, astfel:
Se stabileşte data susţinerii examenului pentru promovarea în grad profesional imediat
superior celui detinut a funcţionarilor publici de execuţie, în perioada 15.02 .2016 18.02.2016 , pentru următoarele funcţii publice :
Nume Prenume
1. Moldovan A.
Lenuta

Compartiment
Contabilitate financiar /taxe si imp.

Functia avuta
Functia solicitata
Consilier, I/principal Consilier,I/ superior

2. Vârlan Anisoara

Resurse umane,
Consilier, I/principal Consilier, I/superior
informatia publica,
arhiva,
Condiţii de desfăşurare a examenului
Dosarele de înscriere se vor depune la Compartimentul Resurse umane / secretariatul
comisiei de examen/concurs pana la data de 08.02.2016, orele 16.00, (Dosarul de participare
la concursul de promovare în grad profesional se poate depune în termen de 20 zile de la data
afişării anunţului privind organizarea concursului), la sediul Primariei Bicazu Ardelean.
-Perioada de selecţie a dosarelor 09.02.2016-11.02.2016
-Proba scrisă - 15.02.2016 ora 10,00
Contestaţiile la proba scrisă se pot depune în tremen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor
la proba scrisă.
-interviu - 18.02.2016 ora 10,00
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
celui deţinut funcţionarii publici trebuie sa îndeplineasca cumulativ următoarele conditii:
-sa aibă cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care
promovează;
- sa fi obţinut cel putin calificativul ,, bine’’ la evaluarea performanţelor individuale în
ultimii 2 ani calendaristici;
- sa nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;
Dosarul de înscriere pentru promovarea în grad trebuie să conţină următoarele
documente;
- Copie după carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul resurse
umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează
- Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din
ultimii 2 ani calendaristici
- Formularul de înscriere prevăzut în anexa 3 la Hotărârea nr.611/2008
Bibliografia este cea afişată şi se poate obţine de la Compartimentul Resurse umane.
Relaţii suplimentare la telefon 0233/255 301.
PRIMAR,
Bîrsan C-tin Ioan.

Compartiment RU,
Vârlan Anişoara

Bibliografia de concurs:
1.Consilier buget clasa I, grad profesional superior Compartiment Financiar –
contabilitate,taxe si impozite locale
-Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici,(r2)cu modificarile si completarile
ulterioare;
-Legea nr.7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici, republicata ;
-OG 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria statului,
republicata ;
-Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in
legatura cu gestionarea bunurilor, modificata si completata prin Legea 54/1994;
-Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;
-Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792 din 17.01.2002, pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale ;
-Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finantele publice
-OMFP nr.1917/2005 privind organizarea şi conducerea contabilităţii in institutiile publice contabilitatea cheltuielilor.
-Ordinul Ministerului Finantelor nr.1753 pt. Aprobarea Normelor privind organizarea si
efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv;
-Ordin nr.3512/27.11.2008 privind documentele financiar-contabile;
-OrdonantaGuvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
2.Consilier I, grad profesional superior –Compartiment resurse umane
-Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici, (r2),cu modificarile si completarile
ulterioare;
-Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Hotarare nr. 286 din 23 martie 2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice
-Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata ;
-Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual;
-Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
-Legea nr. 554/2004 privind accesul la informatiile de interes public;
-HG 432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici;
-HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor;
-HG 611/2008 privind aprobarea normelor privind org. si dezv.carierei f.p;
-Lege-cadru nr. 284 / 2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri
publice;
-Legea nr.16/1996 a arhivelor nationale;
-Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a
petitiilor;

