ROMANIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI CĂMĂRZANA

Nr. 1112 / 03.04.2019
Anunț
Primaria comunei Camarzana organizează concurs/ examen de promovare în grad
profesional imediat superior celui deţinut pentru:
- o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent
în consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul asistenţă
socială şi stare civilă
- o funcţie publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional asistent
în referent, clasa III, grad profesional principal la Compartimentul contabil şi
achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Probele stabilite pentru concurs:
- proba scrisă,
- interviu.
A.Condiții de desfăşurare a concursului/examenului:
- data, ora si locul organizării probei scrise pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent în consilier, clasa I,
grad profesional principal la Compartimentul asistenţă socială şi stare civilă:
06.05.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Cămărzana, Județul Satu
Mare.
- data, ora și locul organizării probei interviu: 07.05.2019, ora 12:00, la sediul
Primăriei Comunei Cămărzana, Județul Satu Mare.
-

-

data, ora si locul organizării probei scrise pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie de referent, clasa III, grad profesional asistent în referent, clasa III,
grad profesional principal la Compartimentul contabil şi achiziţii publice:
06.05.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Cămărzana, Județul Satu
Mare.
data, ora și locul organizării probei interviu: 07.05.2019, ora 12:00, la sediul
Primăriei Comunei Cămărzana, Județul Satu Mare.

B. Condiții de participare la concurs/examen:
1. Candidatii trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute de art. 65 alin.(2) din
Legea 188/1999 (r2)
- sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din
care promoveaza;
- sa fi obtinut cel putin calificativul «bine» la evaluarea performantelor
individuale in ultimii 2 ani in care functionarul public s-a aflat in activitate;
- sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in
conditiile prezentei legi

Dosarul de concurs/examen se depune de către candidaţi până la data de 26.04.2019
la sediul instituției şi conţine în mod obligatoriu:

1. 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;
2. copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii
2 ani;
3. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G.
Bibliografia pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad
profesional asistent în consilier, clasa I, grad profesional principal la
Compartimentul asistenţă socială şi stare civilă:
1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi
completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de Conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea 215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
5. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap
6. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Bibliografia pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de referent, clasa III, grad
profesional principal la Compartimentul contabil şi achiziţii publice:
1. Constituția României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi
completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de Conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
5. Legea nr. 82/1991, legea contabilităţii, (r4), cu modificările şi completările ulterioare;
6. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă;

PRIMAR
Ionici Florin Dumitru

