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Nr.3486/02.10.2020

ANUNT
Primăria Comunei Cungrea, județul Olt organizează în data de 03.11.2020,
ora 1000 (proba scrisĂ), 04.11.2020 ora 1300 (proba de interviu) la sediul
instituției, EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL pentru
următoarea funcție publică de execuție din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Cungrea:
Inspector, grad profesional
Asistent, nivel studii S

Compartiment
Agricultură

PROBE DE EXAMEN:
1.Selecția dosarelor;
2.Proba scrisă;
3.Interviul.
CONDITII DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI:
1.Data depunerii dosarelor de înscriere la examen 02.10.2020-22.10.2020,
ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere;
2.Data selecției dosarelor de înscriere: 23.10.2020;
3.Data și ora probei scrise: 03.11.2020, 1000;
4.Data și ora probei de interviu: 04.11.2020, 1300;
5.Locul desfășurării probelor: Sediul Primăriei Comunei Cungrea, str.Primăriei,
nr.8, jud.Olt.
CONDIȚII DE PARTICIPARE LA EXAMEN:
a) Să aibă cel puțin trei ani vechime în gradul profesional al funcției publice
din care promovează;
b) Să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea anuală a
performanțelor profesionale individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
c) Să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată.

BIBLIOGRAFIE:
1) Constituția României, publicată în M.O. nr.767/2003, revizuită prin
Legea nr.429/2003;
2) Ordonanța de Guvern nr.57/2019 privind Codul Administartiv;
3) Legea nr.24/2019 privind Statutul funcționarilor publici, precum și
pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcționarilor publici
pentru anul 2018;
4) Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
5) Legea nr.1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.167/1997, actualizată,
cu modificările și completările ulterioare;
6) Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției,
precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările
ulterioare;
7) Lgea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele
măsuri pentru realizarea locuințelor.
ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
1) Adeverința cu vechimea în gradul profesional din care se
promovează;
2) Copii de pe rapoartele de evaluare a performațelor profesionale
individuale din ultimii 2 ani calendaristici;
3) Formular de înscriere.
 Formularul de înscriere se pune la dispoziția candidatului prin
Secretariatul Comisiei de Examen.
 Relații suplimentare se pot obține zilnic de la secretarul general al
instituției.

Viceprimar
Cu atribuții de primar,
STANCANA Gheorghe

