ROMANIA
JUDETULBACAU
COMUNA HELEGIU
Nr. 3258/15.05.2020

ANUNȚ
Concurs/examen de promovare a funcționarilor publici, în gradul profesional
imediat superior celui detinut.
Având în vedere prevederile art.478 raportat la prevederile art. 618 alin.(1), alin.(4) și alin.(22) din
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu prevederile art. 125 128 din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici, cu modificările și completările, comunicăm că Instituția publică Comuna
Helegiu,judetul Bacau organizează concurs/examen de promovare în grad profesional imediat
superior celui detinut
Condiţii generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ.
Condiţii cumulative de participare la concursul sau examenul de promovare în grad profesional:
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public
trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 479 alin. 2 din O.U.G nr.57/2019
privind Codul administrativ:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de
activitate;
c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.
Funcția publică pentru care se organizează examenul și biroul/compartimentul din care face parte:

Nr.
Crt.

Demnumire
funcție
publică

categorie

clasă

Gradul profesional
Grad
pt. Care se
profesional
organizează
deținut
examenul

1.

Inspector

Execuție

I

principal

superior

Birou Financiar
Contabilitate ,Taxe si
Impozite, Recuperare
Creante

2.

Inspector

Execuție

I

asistent

principal

Birou Financiar
Contabilitate, Taxe si
Impozite, Recuperare
Creante

3.

Inspector

Execuție

I

asistent

principal

Compartiment Tehnic,
Urbanism ,
Amenajare teritoriu
Protectia mediului

Birou/Compartiment

4.

Polițist local

Execuție

III

asistent

principal

Birou Politie Locala

Condiţii de desfăşurare a concursului:
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Helegiu, str. Pr. Constantin Badiu nr.29,
comuna Helegiu, Judetul Bacau
Proba scrisă se va desfăşura în data de: 15.06.2020, ora 10,00;
Interviul se va desfăşura în data de: : 18.06.2020, ora 10,00;
Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului
privind organizarea examenului sau concursului de promovare.
Dosarul de concurs depus de către candidaţi la concursul de promovare în grad profesional va conţine
în mod obligatoriu:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în
vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 2 ani;
c) formularul de înscriere.
Constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va face în baza
prevederilor art. 618, alin.(22) din OUG nr.57/2019 .

Primar
Ciprian Nicu Enea

BIBLIOGRAFIE BIROU FINANCIAR CONTABILITATE, TAXE SI IMPOZITE, RECUPERARE
CREANTE
1. Constituția României, republicată (titlul I-Principii generale);
2. Ordonanta de Urgenta nr. 57 / 2019 privind Codul administrative cu completările ulterioare
Partea I, Partea III - Titlul I, III, IV, V și VII, Partea VI - Titlul I și II Cap. I, Cap. II, Cap. IV și Partea
VII
1. Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal - Titlul IX - Impozite și taxe locale -, cu modificările și
completările ulterioare;
2. Hotararea Guvernului nr. 1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal - Titlul IX - Impozite și taxe locale, cu modificările și completările
ulterioare;
3. Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de Procedură Fiscală - cu modificările și completările
ulterioare;( Titlul I dispozitii generale, Titlul II,Ccap. II, Titlul III, Cap. IV si Cap.VI, Titlul V,
Cap.I, Cap.II, Cap. III, Cap.IV, Cap.VI, Titlul VII, cap. I si Cap.II
4. Ordonanta de Urgenta nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor - MONITORUL
OFICIAL nr. 410 / 2001, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 22 / 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în
legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice,
actualizată;
6. Decret nr. 209 / 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste,
actualizată;
Primar
Ciprian Nicu Enea

BIBLIOGRAFIE
BIROU POLITIE LOCALA
1. Constituția României, republicată (titlul I-Principii generale);
2. Ordonanta de Urgenta nr. 57 / 2019 privind Codul administrative cu completările ulterioare
Partea I, Partea III - Titlul I, III, IV, V și VII, Partea VI - Titlul I și II Cap. I, Cap. II, Cap. IV și Partea
VII
3. Legea nr.155/2010 – Legea Politiei Locale.
4. H.G. nr.1332/2010 – privind aprobarea Regulamentului –cadru de organizare si functionare a
politiei locale
5. Legea nr.61/1991 – privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala,
a ordinii si linistii publice, cu modificari si completari
6. O.G. 27/2002 – reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
7. O.G. 2/2001 – privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificari si completari
8. Codul Penal- Infractiunea art.15-17; Infractiunii contra ordinii si linistii puiblice art.367-375.

Primar
Ciprian Nicu Enea

BIBLIOGRAFIE
COMPARTIMENT TEHNIC, URBANISM , AMENAJARE TERITORIU ,
PROTECTIA MEDIULUI
1. Constituția României, republicată (titlul I-Principii generale);
2. Ordonanta de Urgenta nr. 57 / 2019 privind Codul administrative cu completările ulterioare
Partea I, Partea III - Titlul I, III, IV, V și VII, Partea VI - Titlul I și II Cap. I, Cap. II, Cap. IV și Partea
VII
3. O.U.G.nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificari si completari
4. Lege nr. 211/ 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor,cu modificari si completari
5. Legea nr. 132 /2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice,
6. Legeanr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor , actualizată
7. Legea apelor nr. 107/ 1996 actualizată
8. Ordonanţă de Urgenţă nr. 5 / 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

Primar
Ciprian Nicu Enea

