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Nr.4740 din 05.04.2022              

A N U N Ț: 

UAT comuna Marginea, județul Suceava organizează examen de promovare în 
gradul profesional imediat superior pentru personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei, după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Funcția deținută Tip 
promovare 

Funcția în care 
poate promova 

1. Pițuleac Domnica Inspector de 
specialitate grad I 

Promovare în 
grad  

Inspector de 
specialitate grad I A 

2. Pomohaci Dumitru Inspector de 
specialitate grad II 

Promovare în 
grad  

Inspector de 
specialitate grad I 

3. Bodnărescu Traian Referent grad I Promovare în 
grad  

Referent grad IA 

4. Derevlean Constantin Referent grad I Promovare în 
grad  

Referent grad IA 

 
Examenul –probă scrisă- va avea loc în data de 28 aprilie 2022 ora 1000, la sediul 

Primăriei comunei Marginea. 
În vederea participării la examenul de promovare în gradul profesional imediat 

superior, până la data de 20 aprilie 2022 ora 1630, candidații depun la secretarul comisiei 
de examen un dosar, care va cuprinde în mod obligatoriu: 

-cererea de înscriere; 
-copia actului de identitate; 
-adeverința eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării 

vechimii în gradul profesional din care promovează; 
-copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani; 
Bibliografia de examen este prezentată în anexa la anunț. 
Relații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei comunei Marginea, 

tel.0230 416203, int.104. 
 
 

P R I M A R , 
Gheorghe LAZAR 

 
 
 
 
 

   Secretar general comună, 
    ONCIUL Adrian-Valentin 
 
 
 
 
 



 
                                    Anexa la anunțul nr.4740/05.04.2022 
  
  

BIBLIOGRAFIE 
la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului contractual  

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
 
 
I.Biliografie comună: 
1.Constituția României; 
2.OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

  -PARTEA a III –a:  Administraţia publică locală; 
  -PARTEA a VI –a: Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului 
contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice -Titlul III: 
Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice;  
 II.Bibliografie individuală: 

A.pentru funcția de inspector de specialitate gradul IA: 
1.Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 
2.OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 
3.Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
4.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 
5.Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, Titlul II - Contractul individual de muncă; 
B.pentru funcția de inspector de specialitate gradul I: 

 1.OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare; 
 2.Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 3.Legea nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;  
  4.Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate 
în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001, cu modificările și completările ulterioare; 

C.pentru funcția de referent grad IA, compartiment urbanism: 
1.Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 2.Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare; 
 3.HGR nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

D.pentru funcția de referent grad IA, compartiment cultură: 
 1.OUG nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 
culturale, cu modificările și completările ulterioare; 
 2.Legea nr.442/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 3.Legea nr.82/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 4.Ordinul nr.2193/2004 pentru apobarea regulamentelor cadru de organizare și  funcționare a  
așezămintelor culturale (anexa nr.1- Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a căminului 
cultural);  
 5.Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

     PRIMAR,                                                           Secretar general comună, 
Gheorghe LAZAR                                                   Adrian-Valentin ONCIUL  

 


