ROM ÂNI A
JUDEŢUL OLT
COMUNA CUNGREA
PRIMĂRIA
Comuna Cungrea,Judetul Olt, cod 237105 tel/fax 0249468603 www. cungrea.ro

Nr 150/17.01.2017
ANUNŢ
Primaria comunei Cungrea,judetul Olt organizează in data de 17.02.2017 ,ora
10.00 (proba scrisa ) 18.02.2017 ,ora 10.00 (proba de intrviu ) la sediul institutiei ,
EXAMEN DE PROMOVARE NIVEL STUDII SUPERIOARE – personal contractual
pentru :
PROMOVARE NIVEL STUDII SUPREIOARE
Din : Muncitor IV,gradatia 5 ,
nivel studii M ,clasa de salarizare 17
coeficient de ierarhizare 1.49
In: Inspector de specialitate ,
Nivel studii superioare

Compartiment
Sistemul de alimentare
cu apa
Sistemul de alimentare
cu apa

PROBE DE EXAMEN
1. Proba scrisă;
2. Interviul.
CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI
1. Data depunerii dosarelor de înscriere la concurs - în termen de 20 zile de la data
afişării/publicării anunţului (ultima zi de depunere a dosarelor 07.02.2017).
2. Data probei scrise
- 17.02.2017
3. Data probei de interviu
- 18.02.2017
4. Ora şi locul desfăşurării probelor – Sediul PRIMARIEI CUNGREA
Proba scrisă
- ora 10.00
Proba de interviu – ora 10.00
CONDITII DE PARTICIPARE LA EXAMEN
1. Sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei contractuale
din care promoveaza ;

2. Sa fi obtinut cel putin calificativul ‚, bine ” la evaluarea anuala a
performantelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici;
3. Sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE
LA EXAMEN

1) - adeverinţa cu vechimea în gradul profesional din care se promovează;
2) - copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale
individuale din ultimii 2 ani;
3) - formular de înscriere.
4) - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv, studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Secretariatul
Comisiei de Examen.
BIBLIOGRAFIE
1. LEGEA nr 215 /2001 privind administratia publica locala cu modificarile si
completarile ulterioare;
2. LEGEA nr 51/2006 – privind serviciile comunitare de utilitati publice
,modificata si completata
3. LEGEA 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
4. Legea nr 53/2003 Codul muncii ,rep., cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice;
6. H.G. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilitati Publice - ANRSC
RELAŢII SUPLIMENTARE
Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul din cadrul Primariei
Cungrea., telefon 0249 468 603.
PRIMAR,
Voiculescu Liviu Dumitru

