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A N U N Ţ 

  
Primăria comunei Marginea anunţă organizarea unui examen de promovare în 

gradul imediat superior a persoanelor încadrate în funcţia contractuală de execuție de 
inspector de specialitate debutant. 

 
1.Examenul va avea loc în ziua de 22 februarie 2023 orele 10.00 în Sala de 

şedinţe a Consiliului local. 
2.Bibliografia de examen pentru promovarea în funcția contractuală de execuție de 

inspector de specialitate gradul II este următoarea: 
 -Constituția României; 
 -OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 
Partea a III a –Titlul V (Administraţia publică locală) și Partea a VI a Statutul funcţionarilor 
publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa 
personalului plătit din fonduri publice; 
 -Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completările și 
modificările ulterioare; 
 -Ordinul nr.233/2016 privind pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi 
actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare; 
 -Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 -OG nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu completările și modificările ulterioare; 
 3.Condiții de participare la examenul de promovare: 
 -îndeplinește condițiile de vechime în gardul profesional/treapta profesională de 
debutant (perioadele în care contractul individual de muncă a fost suspendat sau alte 
perioade care nu constituie conform prevederilor legale vechime în muncă și în 
specialitate nu se iau în vedere la calcularea termenului perioadei de debut): minimum 6 
luni vechime; 
 4.Dosarul de examen va conține următoarele documente: 
 -cerere pentru participare la examen (va fi pusă la dispoziția candidatului de către 
secretarul comisiei de examen); 
 -adeverinţa eliberată de angajator din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta 
profesională din care promovează; 
 5.Examenul va consta în susținerea unui interviu. 

6.Dosarele se vor depune până la data de 14.02.2023 ora 1630 la Registratura 
generală a primăriei. 

  Rezulatul selecției dosarelor cu mențiunea «Admis» sau «Respins» se afișează în 
termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarului. 

   Depunerea eventualelor contestații la selecția dosarelor se face în termen de cel mult 
1 zi lucrătoare de la afișare arezultatelor. 



  Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor se soluționează și se afișează 
în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora. 

  Afișarea rezultatului examenului de promovare se face în termen de 2 zile lucrătoare 
de la data susținerii acestuia. 

  Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele acordate la examenul de 
promovare se face în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor 
examenului de promovare. 

  Soluționarea contestațiilor la examenul pentru promovare se face în termen de 1 zi 
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. 

  Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de 2 zile lucrătoare de la data 
expirării termenului de depunere a contestațiilor. 

  Relații suplimentare se pot obține de la Biroul juridic, administraţie publică locală, 
resurse umane şi asistenţă socială din cadrul primăriei. 
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