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Avand in vedere:
1. Prevederi le

Legii

Of.

188/1999 - privind statutul functionari lor publici,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
2.

Prevederile Hotararii Guvernului

Of.

61112008 privind aprobarea normelor privind

organizarea si dezvoltarea carierei functi onarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Prevederile Legii 283/2011 priv ind aprobarea O.U.G. 80/2010 pentru completarea art . Il
din OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar ;
4.

Planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2012,

Primariei orasului Rovinari organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat
urmator pentru urmatorii functionary publici:
1. Consilier, clasa 1, grad profesional asistent - Birou Contabilitate
Examenul va avea loc la sediul Primariei orasului Rovinari, judet Gorj, in sala de sedinte a
Consil iului Local Rovinari, dupa cum urmeaza:
1. In data de 25.04.2012, orele 12.00 va avea loc proba scrisa;
2. In data de 27.04.2012, orele 12.00 va avea loc interviul.
Dosarele de examen se depun pana la data 16.04.2012, orele 09.00.

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:
Copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de

resurse

umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
Copii de pe fisele de evaluare din ultimii doi ani;
Certificat de cazier administrativ .

Conditii pentru participarea la examenul de promovare in grad:
sa aiba cel putin trei ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care
promoveaza;
să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale

în ultimii 2 ani calendaristici;

să

nu

aibă

în cazierul administrativ o

sancţiune di sciplinară neradiată

în

condiţiile

prezentei legii.

BIBLIOGRAFIE:
- Legea nr.

188/1999 - privind statutul functionarilor publici, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare;
- Legeanr. 7/2004 - privind Codul de conduita al functionarilor publici ;
- Legea nr. 273/2006 - privind finantele publice locale, cu modificarile si cornpeltarile
ulterioare ;
- Legea nr. 69/2010 - a responsabilitatii fiscal-bugetare;
- Legea nr. 82/1991 - legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare ;
- Legea nr. 293 /2011 - legea bugetului de stat, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Ordinul 1917/2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea

şi

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de

aplicare a acestuia;

- Ordinul 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice .

2. Consilier, clasa 1, grad profesional principal- Birou Contabilitate
Examenul va avea loc la sediul Primariei orasului Rovinari, judet Gorj , in sala de sedinte a
Consiliului Local Rovinari, dupa cum urmeaza:

1. In data de 25 .04.2012, orele 12.00 va avea loc proba scrisa;
2. In data de 27.04.2012, orele 12.00 va avea loc interviul.
Dosarele de examen se depun pana la data de 16.04.2012, orele 09 .00.

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:
Copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse
umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
Copii de pe fisele de evaluare din ultimii doi ani;
Certificat de cazier administrativ.

Conditii pentru participarea la examenul de promovare in grad :
sa aiba cel putin trei ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care
promoveaza;
să

fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor

individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
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-

să

nu

aibă

În cazierul administrativ o sancţiune

disciplinară neradiată

În condiţiile prezentei

gii.

BIBLIOGRAFIE:
- Legea nr. 188/1999 - privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile
: i completarile ulterioare;
- Legeanr. 7/2004 - privind Codul de conduita al functionarilor publici;
- Legea nr. 273/2006 - privind finantele publice locale, cu modificarile si compeltarile
ulterioare;
- Legea nr. 69/2010 - a responsabilitatii fiscal-bugetare;
- Legea nr. 82/1991 -legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea nr. 293/2011 -legea bugetului de stat, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul 1917/2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea
contabilităţii

conducerea
'nstrucţiunile

instituţiilor

publice, Planul de conturi pentru

instituţiile

şi

publice

ŞI

de aplicare a acestuia;

- Ordinul 1954/2005 pentru aprobarea

Clasificaţiei

indicatorilor privind

finanţele

publice.

3. Consilier, clasa 1, grad profesional principal- Birou Impozite si Taxe Locale
Examenul va avea loc la sediul Primariei orasului Rovinari, judet Gorj, in sala de sedinte a
Consiliului Local Rovinari, dupa cum urmeaza:
1. In data de 25.04.2012, orele 12.00 va avea loc proba scrisa;

2. In data de 27.04.2012, orele 12.00 va avea loc interviul.
Dosarele de examen se depun pana la data de 16.04.2012, orele 09.00.

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:
Copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse
umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
Copii de pe fisele de evaluare din ultimii doi ani;
Certificat de cazier administrativ.

Conditii pentru participarea la examenul de promovare in grad:
sa aiba cel putin trei ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care
romoveaza;
să

fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor

dividuale În ultimii 2 ani calendaristici;
să

nu

aibă

în cazierul administrativ o sancţiune

di sciplinară neradiată

în

condiţiile
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rezentei legii.
BIBLIOGRAFIE:

- Legea

Of.

188/1999 - privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile

si completarile ulterioare;
- Legea

Of.

712004 privind Codul de conduita al functionarilor Publici;

- Legea Of. 57112003 privind Codul Fiscal;
- Legea Of. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Ordonanta Guvernului

Of.

92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare.

Primar,

Comp. Res. Umane-Salarizare
Ee. Barbonie Cosmin
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