
 
Nr.  6439 din 20.12.2019 

ANUNŢ  

 

În conformitate cu prevederile art. 618 alin 22, din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ şi ale art. 38 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

Primăria comunei Dămuc 

 

Organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut al 

funcţiilor publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dămuc, 

după cum urmează: 

Compartiment Registru agricol 

Inspector , clasa I, din grad profesional principal în grad profesional superior – 1 post 

 

Compartiment Financiar contabil 

Inspector , clasa I, din grad profesional principal în grad profesional superior – 1 post 

 

Examenul va avea loc la sediul Primăriei comunei Dămuc,  constând în  probe:  

proba scrisă - care se va susţine în data de 27  ianuarie 2020, ora 10
00

 şi 

 interviul - programat pentru data de 29 ianuarie 2020, ora 10
00

.  

           Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării 

anunțului, respectiv până la data de 08.01.2020 , la Registratura Primăriei comunei Dămuc. 

Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente: 

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de 

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; 

- formularul de înscriere  ( prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr.611/2008 se găseşte la  
Compartimentul RU). 

          Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul RU - din cadrul Primăriei comunei 

Dămuc. 

          Condiţi i  de participare:  

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 
promovează; 

- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor 

individuale în ultimii 2 ani calendaristici; 

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în 
condiţiile prezentei legi. 

Anexăm bibliografia  pentru examenul de promovare în grad profesional  27 

ianuarie 2020. 

 



ANEXĂ  

BIBLIOGRAFIE şi TEMATICĂ  

pentru examenul de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici 

de execuţie din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Dămuc, 

jud. Neamţ 

 

Bibliografie generală: 

1. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, 

republicată; 

2. Constituția României; 

3. OUG 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ; 

 

Bibliografie specifică: 

Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul 

Compartimentului Registru agricol: 

 

1. OG 28/2008 aprobata prin Legea 98/2009 privin Registrul agricol  cu 

modificările și completările ulterioare. 

2. Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru 

perioada 2015-2019 din 17.08.2017. 

3. Oug nr. 34/2013 privind orgamnizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 

permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991. 

4. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

5. OG NR. 33/2002 aprobată prin Legea 223/2002 privind reglementarea eliberării 

certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale. 

 

 

Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul 

Compartimentului financiar contabil:  

1. Legea contabili tăți i  nr. 82/1991 republicată și  actualizată;  

2. Legea 500/2002 privind finanțele publice, actualizată;  

3. Legea 273/2008 privind finanțele locale, actualizată;  

4. OUG 63/2010 privind modificarea și  completarea LEGII 

273/2008 privind Finanțele publice locale, actualizată.  

 

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate 

republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data depunerii dosarelor de concurs. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


