
ROMANIA 
JUDETUL BACAU  
COMUNA HELEGIU 

ANUNT 
EXAMEN/CONCURS PROMOVARE IN GARD PROFESIONAL 

 
Având în vedere prevederile art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici (r2) şi ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi 

completată  
 

PRIMĂRIA COMUNEI HELEGIU 
 

Organizează examende promovare  în grad  profesional imediat superior 
 pentru funcţia publică de execuţie din cadrul Aparatului de specialitate  

al Primarului comunei Helegiu, 3 posturi , după cum urmează: 
 

Nr. 
posturi 

Funcţia publică din care 
promovează 

Funcţia publică în care 
promovează 

Birou Cpompartiment  

1 Inspector asistent Inspector principal Birou Financiar 
Contabilitate, Taxe si 
Impozire, Recuperare 

Creante 

2 Referent principal Referent superior Birou Financiar 
Contabilitate, Taxe si 
Impozire, Recuperare 

Creante 

3 Inspector asistent Inspector principal Compartiment  Tehic 
Urbanism, Amenajare 

Teritoriu, Protectia Mediului 

 
I. Organizarea concursului: 
Concursul de promovare se va desfasura la sediul sediul Primăriei comunei Helegiu, 
dupa cum urmeaza: 
-  dosarele de inscriere se depun in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului la 
sediul si pe site-ul institutiei; 
-  proba scrisa are loc in data de 25.06.2019, ora 10.00; 
-  data si ora sustinerii interviului se afiseaza odata cu rezultatele la proba scrisa. 
 
II. Conditii de participare: 
In vederea inscrierii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ 
urmatoarele conditii: 

- 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 anuala a performantelor individuale 
in ultimii 2 ani calendaristici; 



  
III Actele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere: 
1. adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii 
in gradul profesional din care se promoveaza;                        
2. copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 
2 ani calendaristici;            
3. formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor 
publici 
 

Primar 
Enea Nicu Ciprian 

         Secretar comuna  
Mariana Spiridon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU  
COMUNA HELEGIU 

BIBLIOGRAFIE 
pentru promovarea prin examen/concurs in gradul profesional imediat superior: 
inspector, clasa I. grad profesional principal, in cadrul Compartimentului Tehnic, 

Urbanism, Amenajare Teritoriu, Protectia Mediului 
 

- Constituția României (republicată 2003);  
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici - republicata cu completarile 
si modificarile ulterioare  
- Legea nr. 7/2004 - privind codul de conduita al functionarilor publici- republicata cu 
completarile si modificarile ulterioare  
- Legea nr. 215/2001 - privind administartia publica locala – republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare;  
- Legea nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată , 
cu modificarile si completarile ulterioare.  
- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificarile şi 
completările ulterioare;  
- Lege 10/1995 privind calitatea in constructii ,cu modificarile si completarile ulterioare 
-H.G.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii 
si instalatii aferente acestora 
- H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism 
- Ordinul nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind elaborarea 
şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism" - Indicativ G.M.-007 – 2000,  
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică ,  
 

 

Primar 
Enea Nicu Ciprian 

         Secretar comuna  
Mariana Spiridon  
 

 

 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU  
COMUNA HELEGIU 

BIBLIOGRAFIE 
pentru promovarea prin examen/concurs in gradul profesional imediat superior: 

inspector, clasa I. grad profesional principal, in cadrul Biroului Financiar Contabilitate  
 

- Constituția României (republicată 2003);  
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici - republicata cu completarile 
si modificarile ulterioare  
- Legea nr. 7/2004 - privind codul de conduita al functionarilor publici- republicata cu 
completarile si modificarile ulterioare  
- Legea nr. 215/2001 - privind administartia publica locala – republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare;  
- Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata; 
- Titlul IX din Hotararea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata; 
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata(Titlul VII si Titlul 
VIII) 
- OG nr. 27/2002 - privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata 
cu modificari prin legea 233/2002;  

 

Primar 
Enea Nicu Ciprian 

         Secretar comuna  
Mariana Spiridon  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMANIA 
JUDETUL BACAU  
COMUNA HELEGIU 

BIBLIOGRAFIE 
pentru promovarea prin examen/concurs in gradul profesional imediat superior: referent, 

clasa III. grad profesional superior, in cadrul Biroului Financiar Contabilitate  
 

- Constituția României (republicată 2003);  
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici - republicata cu completarile 
si modificarile ulterioare  
- Legea nr. 7/2004 - privind codul de conduita al functionarilor publici- republicata cu 
completarile si modificarile ulterioare  
- Legea nr. 215/2001 - privind administartia publica locala – republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare;  
Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata; 
- Titlul IX din Hotararea de Guvern nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata; 
- Legea 207/2015 Codul de procedura fiscala, actualizata(Titlul VII si Titlul VIII) 
- Decret 209/1978 privind aprobarea Regulamentul Operatiunilor de casa 

 

 

 

Primar 
Enea Nicu Ciprian 

         Secretar comuna  
Mariana Spiridon  
 

 

 


