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JUDEŢUL
BACĂU
MUNICIPIUL
ONEŞTI
SERVICIUL RESURgE UMANE, RĽLAŢII CU PUBLICUL

8-dul Oituz, nr.17 C, Cod 601032, Tel. 0234.324.243, int.216, Fax 0234.312.800
ANIJNŢ

Având in vedere prevederile art. 416-419, art.6 18 aIm (22) din Codul Admmnistrativ aprobat prin Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57 2019, Cu modificările şi completarile ulterioare, coroborate cu prcvcdcrilc art. 121- art. 125 din
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei

funcţionarilor publici, cu modificărilc şi complctărilc ultcrioarc;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEŞTI
Organizează examen de promovare in grad profesional imediat superior
pentru funcţia publică de execuţie din cadrul Aparatului de speciatitate
at Primarului municipiului Oneşti
Nr. crt

Funcţia publică din care
promovează
consilier juridic asistent

-.

Funcţia publică în care
promovează
consilier juridic principal

Direcţia/Serviciul
DJ-SJAT

Examenul de promovare in grad profesional se organizează Ia sediul Primăriei Muntcipiului
Oncşti, Sala de Şedinţe a Consiliului Local şi se va derula după urrnătorul program:
.

.
.

proba scrisă se va desfă~ura în data de 15.11.2021 ;

proba interviu în termen de maxim 5 zile lucrătoare de Ia data susţinerii probei
scrise, în condiţiile obţinerii a minim 50 puncte Ia proba scrisă.

Dosarele de inscriere Ia examen se depun Ia Serviciul resurse umane, relaţii cu publicul,
secretariatul comisiei, cam.503. în termen de 20 7ile de Ia data puhlicării anunţului respectiv în
perioada 14.10.- 02.11.2020.
,

Dosarul de înscriere Ia examen trebuie ~ă conţină în mod obligatorin documentele prevăzute Ia
art.127 din Hotărârea Guvemului 611 2008 cu modificările ~i completările ulterioare, respectiv:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul resurse umane în
vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani
în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
c) formularul do înscricro prcvăzut în anexa nr. 3
Pentru a participa Ia examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui
deţinut, fbncţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
. să aibă ccl puţin 3 ani vccliimc în gradul profcsional al funcţiei publice din care promovează;
. să f~ obţinut cel puţin calificativul “bine” Ia evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2
ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
. să nu aibă in cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiata în condiţiile legii;

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5

Bibliograha examenului de promovare
Constituţia României republicată;
Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse ~i de tratament între femei ~i bărbaţi, republicata 3,
cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sanctionarea tuturor f’ormelor de
discriminare, republicată 2, CU modifiCările şi complCtările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului rir. 57/20 19 privind Codul administrativ, cu modificările şi
coutplelärile uIĹerioare;
Legea rir. 134/2010 privind Codul de procedură Civilă, republiCată, CU modifkările
completările ulterioare;
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modifkările şi completările ulterioare;
Legea nr. 511/2003 privind organizarea ~i Cxcrcitarca profesici dc consilier jUridic,
modificările şi completările ulterioare.
—

TernatiCa examenUlUi de promovare
Constituţia României republiCată;
Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse ~i de tratament între fernei ~i bărbaţi, republicată 3,
CU modiflCările şi completările ulterioare;
Ordonanţa GuvernulUi nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată 2, CU modificările şi completările ukerioare;
Ordonanţa de urgenţă a GUvernului nr. 57/2019 privind CodUl adrninistrativ, CU modificările şi
completările ulterioare, Partea a V1-a, Titlul I ~i Titlul II;
Legea nr. 134/20 10 privind Codul de procedUră civilă, republicată, CU rnodificările
completările ulterioare, Cartea I Dispoziţii generale Titlul I ACţiunea civilă, Titlul IV
Actele de procedUră
Capitolul I
Forma Cererilor, Capitolul III
NUlitatea actelor de
proCedură, Titlul V Termenele proCedurale, Cartea a Il-a Procedura contencioasă Titlul I
ProCedura în faţa primei instanţe
Capitolul IV
Hotărârile judecătoreşti
SeCţiunea 1
Dispoziţii generale; TitIul 11 Căile de atac Capitolul 1 Dispoziţii generale, Capitolul II
Apelul, Capitolul III Căile extraordinare de atac SeCţiunea 1 Recursul, Secţiunea a 2-a
Contestaţia în anulare ~i SeCţiunea a 3-a Revizuirea;
Legea contenCiosului administrativ nr. 554/2004, CU modifiCările şi completările ulterioare,
Capitolul II ProCedUra de soluţionare a cererilor în contenCiosul administrativ ~i Capitolul III
ProCedura de exeCutare;
Legea nr. 514/2003 privind organizarea ~i exerCitarea profësiei de Consilier jUridiC,
modifîCările şi completările ulterioare.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

6

—

7

-

OVQ

Secretariatul

C

P~

exaynen

t

