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ms:

Având în vedere prevederile ari. 617, alin. ( 2 ) şi art. 618 din Ordon'inţa de
Urgemă & Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul adminisîxaliv şi plevederile
lZ7 din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008 penlru aprobarea normelor
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi cum
ulterioare, vă înştiinţăm cu privire la organizarea examenului pentru promovat
un grad profesional imediat superior celui deţinut de către funcţiona pu
execuţie din cadrul amantului de; specialitate al primarului comunei Bucu, asif .

Denumirea funcţiei publice deţiuulet
» lnSpeţ-mr, clasa I. gradaţia 5, gradul pmfzsiannl principal, în

compartimentului Registrul agricol si stare civila _ 1 post;
Denumirea funcţiilm publice pentru care se nrgnnizeni examen:
- Inspector, dam !, giuliajl'n 5, gradul prajesiunal superior, in

compartimentului Registrul agricol si stare civilu- 1 post;
Conform prevederilor am. 125 din Hotărârea Guvernului nr.6ll / 2008

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoliarea carierei funclionarilor pu
inodrncarile şi compleidrile ulicrioare ,. funcjionnrii publici pn! promava într—

profesional superiar pe bază de examen sau concurs, în limita fondurilor buget
De asemenea, conform prevederilor an. 479. alin. ( l ), lil,a.c,d, din O.U.G.

…; privind Codul adminislrniiv. penrm a panicipa la examenul de promovare i
profesional im=diai superior celui deţinut, funcţionarul public rrebuie sa îndep
cuniulariv urmaioarcle condiţii:
a) să a' a cel puţin 3 ani vechime în gmdul profesional al funcţiei publice
promove
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b) sa fi obţinut cel purm calificativul <<hine» la evaluarea anuală a perforn anrclcr
individuale în ultimii 2 ani de activitate;
6) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

o). Probele stah' iie peniru examen:
. probă scrisa şi inlervlu;

c). Condiţiile de dedişunlre . examenelnr:
I.Dalu public . 25.09. 2010;
z.reriouaa şi locul de depunere a dosarelor: 25 seplemhrie 2010 A 19 pe
2020, la sediul Primariei Bucu -—Com,Eucu srr.Calcn Bucuresti nr. 101
asumi. dosarelor: în Iermen de 5 zrle lucralcerc de la daia expi ii ierme
depunere a dosarelor, respecriv in perioada zu ocrombrie , zo ociombrrc 2020 ;

dna…. ora si locul nrganizării probei scrise: 27 ncmmbric 2020, … 10,00,
Primăriei comunei Bucupin comuna Bucu strCalea Bucuresti nr.!OL judeţul lol
5.1)… probei de inierviu: 29 ocmmbric 2020, am 10.00, la sediul Primăriei
Bucudin comuna Bucu str.Clalea Bucuresti nr.IOI. judeţul lalomipr;
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d).Cl7ndiţ" de pilrticipnre la examenul de promovare în grad profesional:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul prnfesinnal al funcţiei publice
promovează;

'n care

-să fi obţinut cel putin caliIîcalivui ”bine” in evaluarea anuală & pertbrmanţelor
individuale În ultimii 2 ani de aelivilale,
- să nu aibă o sancţiune discnplinară neladiatâ în condiţiile pl'ewmulul cnd;

Dnsnrul care urmeaza a fi depus dc eirre candidaţi penţru examenul de pm
în grad prafesional va conţine in mod obllgamriu'
.eopie de pe cameiul de muncă sau adeverinţa eliberată de compammenml de
umane in vederea atesiăl'îi vechimii in gradul profesional din care se promovează;

ovare

resurse

- copii de pe mpoarlclc de evaluare & pen'onnanţelm' profcsionalc individuale din ultimii
2 ani de aclivitalc;
formularul de inscriem;

e). BIBLIOGRAFIA:
LConsiimţla României, republicată;
ZrOrdonama de Urgcnţă a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul adminimaliv:
…—a.ParlcaaV'Ifaş1Pan=aaVHfaş
3, Ordnnanţa Guvernului nr. 23 / 2003. privind registml agricol. cu modifi
eo…plelarile ullerioare,
AvLeged nr. 17 / 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării . cun
terenurilur agricole siluaţe in cxll'avilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001

anea a

ările şi

privind
privalimrea socieuţilor cnmereiale ce deţin în administrare rerenuri propriclate publică şi

privaia & Siamlui cu destinaţie agricola vi infiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
-— Unele măsuri de reglemonrare a vânzării , cumpararii terenurilor agricole si
exu—avilan .
5.1.egea nr. 145 /2014 penuu sialrilirea unor măsuri de reglemeniare a pieţei pr
din sectorul ugicul. eu modiflcările şi cnmplmăl'ile ulrerioareş
6.01dinul comun al Ministerului Agricullurii şi Dezvolrarii Rurale. Minislerul De'
Regionale şi Adminisuaţiei Publice înmgistml cu nr 20 12015, nr. znx / 2015
punerea in aplicare a prevederilor an. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru 5

unor măsuri de regemenlare a pieţei pmduselul' din seanrul agricol;

Notă: Candida nr ave in vedere la studierea actelnr nonnnu've din bihli
inclusiv repu ' Ie. modificarile şi cnmpletările acestor! la zi,
Persoana de conluctzserbnn Mariannn'efennl
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