ROMANIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
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CUI – 5110918
e-mail :-primăria_loc.albesti@yahoo.com

ANUNT
La sediul Primăriei Comunei Albesti , jud. Constanta, din Sos.Mangaliei , nr.31, in zilele de 17 si 19 octombrie 2018,
orele 10,00 , va avea loc examenul pentru promovarea in grad profesional din consilier, clasa I, grad profesional
principal in consilier, clasa I, grad profesional superior , Compartiment Registrul Agricol.
Examenul se va organiza dupa cum urmeaza:
-proba scrisă- 17.10.2018 orele 10,00.
-proba interviu- 19.10.2018 orele 10,00.
Dosarul de examen se va depune in perioada 13.09.2018 – 02.10.2018 intre orele 8,30- 16,00 la secretarul comisiei de
concurs- dna Virlan Rodica.
Conditii de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut:
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 anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani
calendaristici;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.
Candidaţul va depune dosarul de examen la Compartimentul Resurse Umane, si va conţine în mod obligatoriu:
d) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea
atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
e) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici;
f) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr.611/2008.
Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional :

- Constitutia Ramaniei,
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările si completările ulterioare
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al Funcţionarilor publici , republicata;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificata prin O.U.G. nr. 107/2017;
- Legea nr.16/1994 a terenurilor agricole exploatate individual;
- Legea nr.17/2014 referitor la vanzarea si cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan;
- Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol.
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