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Nr.1056 din 20.01.2022                    
 

A N U N Ț: 
 
          Primăria comunei Marginea, organizează examen de promovare în gradul 
profesional imediat superior a funcționarilor publici de execuție, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului (Biroul juridic, administrație publică locală, resurse umane și 
asistență socială) care îndeplinesc condițiile de a fi promovați în grad profesional, în 
conformitate cu prevederile art.479 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 1.Data, ora şi locul desfăşurării concursului: 

-proba scrisă: 22.02.2022, ora 1000, Primăria comunei Marginea; 
-interviul: 24.02.2022, ora 1000, Primăria comunei Marginea; 

         2.Condiţiile de participare sunt:  
 -să aibă cel putin 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 în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la 
data afișării anunțului privind organizarea examenului sau concursului de promovare și 
conține în mod obligatoriu: 
 a).adeverință eliberata de compartimentul de resurse umane în vederea atestării 
vechimii în gradul profesional din care se promovează; 
 b).copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale 
din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate; 
 c).cazierul administrativ din care să rezulte că nu are sancțiuni neradiate, în 
condițiile Codului administrativ. 
     d).formularul de înscriere prevazut în anexa nr.3 la HGR nr.611/2008, cu 
modificările și completările ulterioare. 
            Anexăm la prezenta, bibliografia stabilită de către conducătorul instituţiei.   
            
 
        PRIMAR,       Secretar general comună, 
   Gheorghe LAZAR       Adrian-Valentin ONCIUL 
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BIBLIOGRAFIE 
la examenul pentru promovarea din gradul de inspector principal Clasa I în gradul de inspector 
superior Clasa I în cadrul Biroului juridic, administrație publică locală, resurse umane și 
asistență socială 
 
 
 1.Constituția României, republicată; 
 2.OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, Titlul I și II ale părții a VI a și 
partea a VII a, cu modificările și completările ulterioare; 
 3.OUG nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
  4.Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 5.Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 6.Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 7.Anexa nr.3 din HGR nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de 
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 
personal, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
Gheorghe LAZAR 

 
 
 
 
 
 
 

 


