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Nr. 4675/22.11.2019

ANUNŢ
Primăria comunei Cungrea, judeţul Olt organizează în data de
23.12.2019, ora 10,00 (proba scrisă) şi 24.12.2019, ora 13,00 (proba
de interviu) la sediul instituţiei, EXAMEN DE PROMOVARE ÎN
GRAD PROFESIONAL pentru următoarele funcţii publice de
execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cungrea, judeţul Olt:

A. DENUMIREA FUNCŢIILOR PUBLICE DEŢINUTE
1)

Consilier, grad profesional
asistent, nivel studii S,

2)

Consilier, grad profesional
asistent , nivel studii S,

Compartiment
Financiar contabil,impozite si
taxe locale
Compartiment
agricultura

B. PROBE DE EXAMEN:

1. Selecţia dosarelor de înscriere;
2. Proba scrisă;
3. Interviul.

C. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI :
1. Data depunerii dosarelor de înscriere la examen – 12.12.2019,
ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere;
2. Data probei scrise
- 23.12.2019;
3. Data probei de interviu - 24.12.2019;
4. Ora şi locul desfăşurării probelor – Sediul Primăriei comunei
Cungrea, judeţul Olt, din str. Primariei, nr. 8.
Proba scrisă - ora 10,00;
Interviul
- ora 13,00.

D. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA EXAMEN
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei
publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a
performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară
neradiată.
E. BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor
publici din cadrul Compartimentului Financiar contabil,impozite si
taxe locale
1. Constituţia României, publicată în M.O. nr. 767/2003, revizuită
prin Legea nr. 429/2003;
2. Ordonnanta de Guvern nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
3. Legea nr. 24/2019 pentru modificarea si completarea Legii

nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,
precum si pentru stabilirea unor masuri privind evaluarea
functionarilor publici pentru anul 2018
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
5. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
6. Hotararea 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor pubici
7.679/2016 Regulament privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor
publici din cadrul Compartimentului Agricultura
1. Constituţia României, publicată în M.O. nr. 767/2003, revizuită
prin Legea nr. 429/2003;
2. Ordonnanta de Guvern nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
3 Legea nr. 24/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr.

188/1999 privind Statutul functionarilor publici, precum si
pentru stabilirea unor masuri privind evaluarea
functionarilor publici pentru anul 2018
4. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, actualizată, cu
modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi
completările ulterioare
7. Legea nr.7/1996,Legea cadastrului si a publicitatii
imobiliare,actualizată

F. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
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.
 Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin
Secretariatul Comisiei de Examen.
G. RELAŢII SUPLIMENTARE
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic de la secretarul
localităţii.
PRIMAR
Liviu Dumitru VOICULESCU

