ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA COMUNEI PAULESTI
Cod fiscal:2843981
Tel/ Fax 0244/224300,0244/224290
e-mail:resurseumane@comunapaulesti.ro
Nr. 14803 / 18.09.2019

ANUNȚ
Primăria Comunei Păulești, organizează concurs/examen pentru promovarea în
gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Păulești, după cum urmează:
- de la consilier clasa I grad profesional principal la consilier clasa I grad profesional
superior – 1 post- Biroul buget finanţe impozite și taxe locale, contabilitate;
- de la consilier clasa I grad profesional asistent la consilier clasa I grad profesional
principal – 1 post - Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, control și disciplina
ȋn construcţii.
Locul de desfășurare al concursului/examenului de promovare ȋn grad profesional - la
sediul Primăriei comunei Păulești, str. Calea Unirii, nr. 299, localitatea Păulești.
Condiţiile de participare la concursul/examenul de promovare:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime ȋn gradul profesional al funcţiei din care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul ,, bine” la evaluarea anuală a performanţelor
individuale ȋn ultimii 2 ani ȋn care funcţionarul public s-a aflat ȋn activitate;
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată, ȋn condiţiile legii.
Probele stabilite pentru exemen:
- selecţia dosarelor de ȋnscriere;
- proba scrisă – ȋn data de 21.10.2019, ora 10.00;
- interviu ȋn termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Dosarul de concurs/examen se va depune ȋn termen de 20 de zile de la data afișării
anunţului, respectiv ȋn perioada 18.09.2019 - 07.10.2019, și trebuie să conţină ȋn mod
obligatoriu următoarele:
- formularul de ȋnscriere;
- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Compartimentul resurse umane
ȋn vederea atestării vechimii ȋn gradul profesional din care se promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2
ani in care functionarul public s-a aflat in activitate;
- cazierul administrativ sau documente care atestă ȋndeplinirea condiţiilor de promovare.

Nr. 14806/18.09.2019

BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare in grad profesional superior al dnei Andreea Steluta Budascu ,
consilier, clasa I, grad profesional principal ȋn cadrul Biroului buget finanţe impozite și taxe locale,
contabilitate – Biroul contabilitate:
- Constituţia României, republicată;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, PARTEA a III-a – Administraţia publică
locală- Titlul I, PARTEA a VI- a - Titlul II - Statutul funcţionarilor publici – (Cap. I, II,V,VI, VIII, IX, X);
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.82/1991, legea contabilităţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea și plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum și organizarea, evidenţa și raportarea
angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare.

Nr. 14805/18.09.2019

BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare ȋn grad profesional principal al dnei Nicoleta Steluţa Dragomir,
consilier, clasa I, grad profesional asistent ȋn cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea
teritoriului, control și disciplina ȋn construcţii

- Constituţia României, republicată;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, PARTEA a III-a – Administraţia publică
locală- Titlul I, PARTEA a VI- a - Titlul II - Statutul funcţionarilor publici – (Cap. I, II,V,VI, VIII, IX, X);
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare.

