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COMP. RESURSE UMANE 

NR. 15576/18.02.2022 
 

ANUNȚ  
 
 

În conformitate cu prevederile art. 478, art. 618 alin. (1), (4) și (22) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și 

prevederile art. 1261 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare, Primăria Municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, str. Mihai Viteazu, nr. 31, 

organizează în data de 21.03.2022, la sediul instituţiei, examen pentru promovarea în gradul 

profesional imediat superior a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul instituției. 

 

Condițiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat 

superior celui deținut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei b), din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: 

- să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care 

promovează; 

- să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea performanțelor individuale 

în ultimii 2 ani de activitate; 

- să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.  

 

Dosarul de înscriere la examen se depune de către candidați la Compartimentul Resurse 

umane din cadrul Primăriei Municipiului Vulcan în  termen de 20 zile de la data afișării 

anunțului, respectiv în perioada 18.02.2022  – 09.03.2022 și va conține următoarele: 

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de 

resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 2 ani de 

activitate; 

- adeverința eliberată de compartimentul Resurse umane din care să rezulte că 

funcționarul public nu are nici o sancțiune disciplinară care să nu fi fost radiată; 

- formularul de înscriere. 

 

Bibliografie la examenul pentru promovare în gradul profesional imediat superior 

celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Vulcan 

 

Pentru funcția publică din cadrul Compartimentului Achiziții publice: 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I și II 

ale părții a VI-a; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
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6. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice. 

 

Pentru funcția publică din cadrul Biroului Evidență și plată beneficii de asistență 

socială: 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I și II 

ale părții a VI-a; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul 

vulnerabil de energie, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Pentru funcția publică din cadrul Compartimentului Cadastru, agricultură: 

1. Constituția României, republicată; 

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

6. Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Pentru funcția publică din cadrul Serviciului Administrarea domeniului public și 

privat, rețele stradale: 

1. Constituția României, republicată; 

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5. O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 

privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Pentru funcția publică din cadrul Compartimentului Juridic: 

1. Constituția României, republicată; 

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare ; 
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6. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Pentru funcția publică din cadrul Biroului Financiar contabilitate: 

1. Constituția României, republicată; 

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Ordin nr. 1.792/2002 – pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi 

raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Pentru funcția publică din cadrul Serviciului Impozite și taxe locale: 

1. Constituția României, republicată; 

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – titlul IX – Impozite şi taxe locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
6. H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal – Titlul IX – Impozite şi taxe locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Pentru funcțiile publice din cadrul Biroului Ordine publică, pază și activitate pe 

linie de evidență a persoanelor: 

1. Constituția României, republicată; 

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Examenul se organizează cu respectarea prevederilor O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 

pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

- proba scrisă în data de 21.03.2022, ora 1100 la sediul Primăriei Vulcan.  

- data şi ora interviului se vor stabili de către comisia de examinare conf. art. 56 din H.G. 

nr. 611/2008 la sediul Primăriei Vulcan. 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 700 - 1530 la compartimentul Resurse 

umane din cadrul Primăriei Vulcan sau la telefon 0254/570340 interior 217. 

 

             PRIMAR     COMP. RESURSE UMANE  

MERIȘANU CRISTIAN ION        OPREAN DANIELA 


