
PRIMARIA COMUNEI TINTARENI 

Judetul Gorj 

Nr  4000 /28.06.2011 

ANUNŢ 

Primaria comunei Tintareni organizează concurs de promovare în gradul profesional 
principal si superior  

Referent ,grad profesional principal ,clasa III-2 functii la Compartimentul Agricol si 
Compartimentul Urbanism amenajarea ,teritoriului protectiei mediului si administrarea 
domeniului public si privat ; 

Referent ,grad profesional superior -1 functie la Biroul resurse umane salarizare si buget  local 

1. Probele stabilite pentru concursul de promovare: 

- proba scrisă -  10 august 2011, orele 10,30, la sediul Primariei comunei Tintareni 

- proba interviu -  12august 2011 orele 11,00 

3. Termenul de depunere al dosarelor la concursul de promovare: 

Data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este în termen de 20 zile de la data 
afişării anunţului privind organizarea concursului de promovare şi va conţine în mod obligatoriu: 

3.1.adeverinta din care sa reiese  cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice 
din care promoveaza 

  

3.2. Copie de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale, din ultimii doi 
ani; 

3.3. Formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. 611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

3.4 cazierul administrativ privind sanctiunile disciplinare 

4. Condiţiile de participare la concursul de promovare: 

4.1. Condiţii generale - Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 şi art. 
65 alin (2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(r2), cu 
modificările şi completările ulterioare; 



4.2. Condiţiile specifice de ocupare sunt: 

-   să fie absolvenţi de studii medii 

-    să facă dovada că au  cunoştinţe in domeniu. 

  

5. Bibliografia privind promovarea in gradul profesional superior la Biroul resurse umane 
salarizare si buget local 

1.        Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

2.       Legea nr.188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările 
şi completările ulterioare; 

3.       Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată; 

4. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,precum si pentru stabilirea unor masuri 
financiare cu modificarile si completarile ulterioare; 

5Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Bibliografia privind promovarea in gradul profesional principal la Compartimentul agricol 

1.Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

2.Legea nr.188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; 

3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată 

4. .Legea nr.72/2002 privind zootehnia cu modificarile si completarile ulterioare 

5Legea nr.98/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului  nr.28/2008 privind registrul agricol. 

Bibliografia privind promovarea in gradul profesional principal la Compartimentul 
Urbanism amenajarea ,teritoriului protectiei mediului si administrarea domeniului public 
si privat  

1.Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 



2.Legea nr.188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; 

3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată 

4.OUG nr,34/2006 -Ordonanta de urgenta privind atribuirea contractelor de concesiune ,de 
lucrari publice si a contractelor de concesiune servicii 

5.Legea nr.219/1998 privind propietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si 
completarile ulterioare 

Precizăm faptul că bibliografia a fost stabilită în baza propunerii Primarului comunei Tintareni 
,jud Gorj  

6. Membrii propuşi pentru comisia de concurs: 

1.Barbu Felicia-inspector,gradul profesional principal presedinte comisie 

2.Mahu Mirela -inspector,gradul  profesional asistent,membru 

3  Reprezentat ANFP-membru 

7. Membrii propuşi pentru comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

1.Talau Victor -consilier,gradul profesional superior ,presedinte comisie 

2.Ghidarcea Rozica -inspector , gradul profesional principal-membru 

3 Reprezentat ANFP-membru 

8. Secretariatul comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor va fi asigurat de doamna 
Ion Mariana, inspector resurse umane,din cadrul aparatului de specialitate al primarului.  

  

  

Primar,                                                                                              Insp resurse umane 

Maria Vasilescu                                                                                     Ion Mariana 

 


