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ANUNT
Primaria Comunei Livezile, cu sediul in Livezile, nr.59, judetul Alba, organizează in data
de 26 februarie 2016, ora 10:00 concurs de promovare in gradul profesional pentru urmatoarea
functie din cadrul aparatului de specialitate:
NNr.
Funcţia publică conform statului de personal
Funcţia publică în care urmează să promoveze
Crt.
1. Inspector, clasa I, gradul profesional principal,
Inspector, clasa I, gradul profesional superior, clasa de
clasa de salarizare 42
la Compartimentul
salarizare 53 la Compartimentul Financiar Contabil
Financiar Contabil
Concursul de promovare in grad professional se va desfasura cu respectarea urmatoarelor
conditii:

condiţii de participare:
- sa aibă cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din
care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuala a
performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în
condiţiile prezentei legi.
Concursul de promovare se va organiza in baza prevederilor Hotărârea Guvernului nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare si a conditiilor de participare prevazute la
art.65-(2) din Legea nr.188/1999 – privind statutul funcţionarilor publici-republicată cu
modificările şi completările ulterioare la sediul Primarie Livezile.
Concursul de promovare va consta in redactarea unei lucrari scrise si interviu.
Lucrarea scrisa va avea loc in data de 26.02.2016, ora 10:00, iar inteviul de la ora 13, la
sediul Primariei Comunei Livezile.
Dosarul pentru inscrierea la concurs se depune pana in data de 17.02.2016 orele 16:00 la
Secretariatul Primariei Livezile si trebuie sa contina, in mod obligatoriu, urmatoarele
documente:
1. adeverinta eliberata de Biroul contabilitate in vederea atestarii vechimii in gradul
profesional din care se promoveaza

2. copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din
ultimii 2 ani
3. formularul de inscriere (care se obtine de la secretariat).

Bibliografia pentru concurs de promovare a functionarilor publici, din clasa I, de la
gradul profesional principal la gradul profesional superior, este dupa cum urmeaza:
1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările si completările ulterioare;
4. Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
5. Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare
7. Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr. 3512 /2008 privind documentele financiar
contabile

PRIMAR,
IRIMIE OCTAVIU DANIEL

