AFISAT Azl , 27.11.2020 LA SEDIUL PRIMARIEI MARSANI

ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI MARŞANI
JUDEŢUL DOLJ
e-mail : primariamirsani@gmail.com
Tel/Fax:o25i/336106
Nr.3 893/27.11.2020

ANUNT

Potrivit prevederilor art. 478 alin. 2) şi art. 618 alin. (10)-(19) şi (22) din O.U.G. nr. 57 / 2019

privind Codul administrativ, Primăria comunei Marsani organizează examen/ concurs
promovare în grad profesional, cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.

pentru

Condiţiile de desfăşurare a examenului/ concursul de promovare:
examenul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Marsani str. Principala nr .241

com. Marsani , jud. Dolj, proba scrisă -28 decembrie 2020, ora 10,00 şi proba interviu -29
decembrie 2020 , ora 10,00 , pentru urmatoarele functii de executie :
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1. Concursul/ Examenul va consta în trei etape succesive, după cum urmează:
1. depunerea dosarelor de înscriere;
2. proba scrisă;
3. interviu.

11. Condiţii generale de participare la concurs:
Potrivit dispoziţiilor art.618 alin.22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului nr.
57/2019 privind Codul administrativ dosarul de concurs se depune de catre candidati in
temen de 20 de zile de la data publicarii anuntului privind organizarea concursului sau
examenului de promovare in grad profesional. Potrivit art.127 din I-IG 611/2008 coroborat cu

art.479 din OUG 57/2019 .~ Codul Administrativ pentru a participa la concursul sau examenul
de promovare în grad profesional, dosarul de concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu :
a)copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane
în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b)copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2
ani de activitate;
c) adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii situatiei
disciplinare a functionarului public , in care sa se mentioneze expres daca acestuia i-a fost
aplicata o sanctiune disciplinara , care sa nu fi fost radiata.

d)

fomular de înscriere.

111. BIBLI0GRAFIE CONCURS PROMOVARE IN
INSPECTOR SUPERI0R , COMPARTIMENTUL URBANISM

FUNCTIA

DE

•

Constitutia Romaniei , republicata

•

OU.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ

•

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes

•

public
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea de constructii , cu modificarile si completarile

ulterioare
•

•

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului.

Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.50/1991

•

privind autorizarea de constructii

, cu modificarile si

completarile

ulterioare
Hotararea nr.525/1996 republicata cu modificarile ulterioare , pentru aprobarea

Regulamentului general de urbanism
•

Legea 10 /1995 privind calitatea in constructii , cu modificarile si completarile
ulterioare

IV. BIBLIOGRAFIE CONCURS PROMOVARE IN FUNCTIA DE INSPECTOR
PRINCIPAL , COMPARTIMENTUL FINANCIAR - CONTABIL
•

Constitutia Romaniei , republicata

•

OU.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001

•

privind liberul acces la informaţiile de interes public
LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind libcrul acces la informaţiile de interes

•

•

•

public
Legea 82/1991

Legea contabilitatii , republicata , cu modificarile si completarile

ulterioare
Legea 273/2006 privind finantele publice locale , republicata , cu modificarile si
completarile ulterioare
Ordinul nr.1792/2002 emis de Ministerul Finantelor Publice pentru aprobarea
Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor
publice cu modificarile si completarile ulterioare

•

Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal , republicata , cu modificarile si completarile

•

ulterioare
Ordinul nr.1917/2005

•
•

metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice ,
Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia
Legea nr.207/2015 privind codul de procedura fiscala
Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea

al

ministrului

finantelor

pentru

aprobarea

Normelor

inventarierii elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii.

V. BIBLIOGRAFIE CONCURS PROMOVARE IN FUNCTIA DE INSPECTOR
PRINCIPAL , COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA
•
•
•

Constitutia Romaniei , republicata
OU.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public
LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes

•

public
Legea nr.292/2011, Legea asistentei sociale , actualizata

•
•
•
•

Ordonanta Guvernului nr.68/2003 , privind serviciile sociale , actualizata
Legea nr.272/2004 , privind protectia si promovarea drepturilor copilului
Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat , actualizata

•

HG nr.50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologige de aplicare a prevederilor

•

Legii nr.416/2001 prjvind venitul minim garantat , actualizata
HG nr.38/2011 , pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei , actualizata

•

Legea 448 / 2006 , privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
actualizata.

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data
afişării prezentului anunţ, respectiv pana la data de 16 decembrie( inclusiv )2020 la secretarul

general al UAT Marsani , Coanda Geanina Elena -secretar comisie concurs.

