Primăria comunei Oțeleni
Nr.3589 din 25.06.2018
ANUNȚ
CONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
Primăria comunei Oțeleni cu sediul în: sat Oțeleni, comuna Oțeleni, str. Școlii, nr. 2
organizează concurs/examen de promovare în funcția publică în conformitate cu prevederile art.
121 alin. (1) lit. a) din Hotărârea nr 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și art. 63 –
art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările
și completările ulterioare. Concursul/examenul de promovare în funcția publică este organizat
pentru două posturi publice de execuție, după cum urmează:
- 1 (un) post de consilier clasa I, grad profesional principal, Compartiment agricol,
statistică și fond funciar;
- 1 (un) post de consilier clasa I grad profesional superior, Compartiment asistență socială.
Condiții de participare:
Pentru a participa la concursul/examenul de promovare in gradul profesional imediat
superior celui detinut pentru postul de consilier clasa I, grad profesional principal, Compartiment
agricol, statistică și fond funciar, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ
urmatoarele conditii:
a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care
promoveaza;
b) sa fi obtinut cel putin calificativul «bine» la evaluarea anuala a performantelor
individuale in ultimii 2 ani calendaristici;
c) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile Legii
nr. 188/1999;
Pentru a participa la concursul/examenul de promovare in gradul profesional imediat superior
celui detinut pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment asistență
socială, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care
promoveaza;
b) sa fi obtinut cel putin calificativul «bine» la evaluarea anuala a performantelor
individuale in ultimii 2 ani calendaristici;
c) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile Legii
nr. 188/1999;
Actele necesare la dosarul de examen/concurs
Dosarul de concurs se depune de catre candidati la secretariatul Primăriei comunei
Oțeleni, in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului privind organizarea examenului/
concursului de promovare si contine in mod obligatoriu:

a) 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;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2
ani;
c) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 la HG 611/2008
Data organizării examenului/concursului de promovare
Proba scrisă: 25 iulie 2018 ora 10.00 la sediul Primăriei comunei Oțeleni, sat Oțeleni, str.
Școlii, nr. 2, com. Oțeleni, județul Iași.
Data, ora și locul organizării interviului: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la
data susținerii probei scrise la sediul Primăriei comunei Oțeleni, județul Iași,
BIBLIOGRAFIE
În vederea organizării și desfășurării concursul/examenul de promovare in gradul
profesional imediat superior celui detinut - consilier clasa I, grad profesional principal,
Compartiment agricol, statistică și fond funciar
1. Constituția României, republicată.
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3. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcționarilor publici, republicată.
4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu
modificările și completările ulterioare,
5. Legea 18/1991 legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
6. O.G. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
7. Hotărârea nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019
8. Ordinul Nr. 734/480/1003/3727 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Normelor
tehnice de completarea registrului agricol pentru perioada 2015 - 2019
9. Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, actualizată
În vederea organizării și desfășurării concursul/examenul de promovare in gradul
profesional imediat superior celui detinut – consilier, clasa I, grad profesional superior,
Compartiment asistență socială.
1. Constitutia României
2. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu
modificările şi completările ulterioare
3. O.G nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr. 47/2006 privind Sistemul naţional de asistenţă socială, cu modificările şi
completările ulterioare
5. Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare
6. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările
şi completările ulterioare
7. Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale
8. Legea
nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificarile si
completarile ulterioare

9. Legea nr. 448/2006 republicata 2008, privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap
10. Legea nr. 17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare.
11. Ordonanta de urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru
cresterea copiilor
12. Ordonanta de urgenta nr. 70/2011, privind masurile de protectie sociala in perioada
sezonului rece , cu modificarile si completarile ulterioare
13. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici cu modificarile si
completarile ulterioare
14. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici
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