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A N U N Ţ 

 
Primăria comunei   Valea Doftanei organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior 

celui deţinut a funcţionarilor publici de execuţie din următoarul compartiment: 
-  compartiment “POLITIA LOCALA”   –   4 ( patru ) funcţii  publice (specifice) de politist local , clasa III,grad 

profesional  asistent ; 
-  compartiment  “INVESTITII SI ACHIZITII PUBLICE” – o funcţie  inspector , clasa I ,grad profesional  asistent; 
 
1. Probele stabilite pentru examen sunt: proba scrisă şi interviul. 
 
2.Condiţiile de desfăşurare a examenului: 

- data până la care se pot depune dosarele de înscriere : 7.10. 2012, ora 15.00, la registratura Primăriei Valea Doftanei ; 
- proba scrisă a examenului va avea loc în data de 23.10.2013, ora.10,00 la sediul Primăriei comunei Valea Doftanei , iar 
interviul va avea loc în data de 24.10.2013, ora 13.00 în acelaşi loc . 

3.Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească funcţionarul public pentru a participa la examenul de promovare în 
grad profesional imediat superior celui deţinut: 
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
b) să fi obţinut cel puţin calificativul “ bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale    în ultimii 2 ani 
calendaristici; 
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii. 

 
4.Dosarul de înscriere va cuprinde: 

- Formularul de înscriere  
- Adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane în vederea  atestării  vechimii în gradul profesional  din care se 
promovează,precum şi adeverinţă din care să rezulte că angajatul  nu se află sub o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile 
legii  ; 
- Rapoartele de evaluare anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici (în copie) 

 
5. Bibliografia pentru examenul de promovare în grad este următoarea: 

A.Pentru examenul de promovare în grad pentru funcţia publică specifica de politist local  ,grad profesional asistent  din 
cadrul compartimentului politia locala   
 
1.Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare: 
 Dispoziţii generale; 
 Primarul şi viceprimarul; 
 Instituţiile, serviciile publice de interes local şi aparatul de specialitate al primarului; 
 Actele autorităţilor administraţiei publice locale şi comunicarea acestora; 
 Atributiile consiliului local . 
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare: 
 Dispoziţii generale; 
 Clasificarea funcţiilor publice; 
 Drepturi şi îndatoriri; 
 Cariera funcţionarilor publici; 
 Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici; 
 Modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu; 
3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare: 
 Domeniul de aplicare şi principii generale; 
 Norme generale de conduită profesională a funcţionarilor publici. 



4. Legea   nr. 155/2010 – Legea politiei locale 
5. HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale 
6.HCL  nr. 84/2012  privind aprobarea regulamentului pentru organizarea ,conducerea,indrumarea , coordonarea intregii 
activitati de gospodarire si infrumusetare de pastrare a ordinii si curatenei in comuna Valea Doftanei  
7.O.G   nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,cu modificarile si completarile ulterioare 
 
B. Pentru examenul de promovare în grad pentru funcţia publică de inspector, grad profesioanl asistent din cadrul 
compartimenului  investitii si achiziţii publice    
1.Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare: 
 Dispoziţii generale; 
 Primarul şi viceprimarul; 
 Instituţiile, serviciile publice de interes local şi aparatul de specialitate al primarului; 
 Actele autorităţilor administraţiei publice locale şi comunicarea acestora; 
 Bunuri si lucrari  publice 
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare: 
 Dispoziţii generale; 
 Clasificarea funcţiilor publice; 
 Drepturi şi îndatoriri; 
 Cariera funcţionarilor publici; 
 Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici; 
 Modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu; 
3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare: 
 Domeniul de aplicare şi principii generale; 
 Norme generale de conduită profesională a funcţionarilor publici. 
4.OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică ,a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii  
5. HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
6. OUG 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
7.HG  921/ 2011pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de 
verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 

 
 
 
 

PRIMAR, 

Ing.Manea I.Ion 

 

 

Int Functia Numele si Prenumele  Semnatura  
Red    
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