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ANUNT , 

Primaria comunei Reci organizeaza examen de promovare 1n grad profesional imediat 

superior a funcponarilor publici din cadrul Primariei, conform prevederilor art. 478-479 din 

O.U.G. m. 57/2019 privind Codul administrativ ~i ale art. 126 din H.G. nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea ~i dezvoltarea carierei funcponarilor publici, cu 

modificarile -?i completarile ulterioare. 

Condipi de participare la examen: 

in vederea participarii la examenul de promovare 'in gradul profesional imediat superior celui 

deµn.ut sunt cele prevazute de art. 479 alin.1, cu excepµa lit.b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, respectiv: 

sa aiba eel putin 3 ani vechime 'in gradul profesional al funcp.ei publice din care 
promoveaza 

sa fi obtinut eel putin calilicativul "bine" la evaluarea performantelor indjviduale in 

ultimii 2 ani de activitate 

sa nu aiba o sancprme disciplinara neradiata 

Dosarul de concurs se depune de catre candidap, la Registratura Primariei comunei Reci, 'in 

termen de 20 de zile de la data afi§arii prezentului anunt*, respectivin perioada 14.10.2020-
02.ll.2020, 7i conµne in mod obligatoriu: 



copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse 

umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza 

copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 

2 ani in care funcp.onarul public s-a aflat'in activitate 

formularul de inscriere 

Examenul va avea loc la sediul Primariei comunei Reci, in data de 12 noiembrie 2020 proba 

scrisa, ora 10.00, ~i va consta din proba scrisa ~i interviu. 

Bibliografiile stabilite pe domenii de activitate pentru examenul de promovare in gradul 

profesional imediat superior celui depnut a funcp.onarilor publici din cadrul Primariei 
este anexat la prezentul anunt. 
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BIBLIOGRAFIE 

in vederea participarii la examenul de promovare in grad a functionarilor publici din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Reci 

COMPARTIMENTUL DE STARE CIVIL.\, ASISTENTA SOCIALA, RELATII CU 

PUBLICUL AUTORIT A TE TUTELARA ~I RESURSE UMANE: 

- Constitutia Romaniei, republicata; 

-O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile §i completarile 

ulterioare 

-LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei -

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

-LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare -ORDONANTA DE URGENT.A. nr. 70 din 31 august 2011 

privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

-LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protectia §i promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

-LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protectia §i promovarea drepturilor copilului -

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

-Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, republicata 

COMPARTIMENTUL IMPOZITE ~I T AXE LOCALE 

- Constitutia Romaniei, republicata; 

-O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile §i completarile 
ulterioare 

- LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de Procedura Fiscala, Titlul V, Titlul VII, 

cu modificarile §i completarile ulterioare 

-LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX si Normele 

metodologice aferente Titlului IX, cu modificarile §i completarile ulterioare 


