
Primaria orasului Odobesti, din judetul Vrancea, in temeiul Planului de ocupare al functiilor 
publice pe anul 2017 aprobat prin HCL nr.111 din 27 octombrie 2016, organizeaza examen de 
promovare in gradul profesional imediat urmator superior al functiei publice de executie  
detinute de catre d-nul Lupes Ciprian- inspector, clasa I, grad profesional principal si  de catre 
d-na Cracana Mona Roxana- inspector, clasa I, grad profesional asistent.
          

Conditiile organizarii si desfasurarii examenului:

Perioada desfasurarii etapelor de examen:
              - 19 septembrie 2017, ora 10,00 - proba scrisa;
              - 21 septembrie 2017, ora 10,00- proba orala (interviul).

 Conditii  de participare la examen:
        - sa depuna cerere de inscriere in formatul prevazut legal;
       -  sa aiba cel  putin 3 ani vechime in gradul profesional al  functiei  publice din care
promoveaza*;
       -sa fi  obtinut  cel  putin calificativul  <<bine>> la  evaluarea  anuala  a  performantelor
profesionale individuale in ultimii doi ani calendaristici**;
        -data limita a depunerii a dosarelor de inscriere la examen- 31 august 2017.
*Atestarea vechimii se face prin adeverinta de la Compartimentul resurse umane.
**Atestarea calificativelor obtinute se face prin copii xerox ale rapoartelor de evaluare.
   Dosarele de inscriere se depun la Compartimentul resurse umane       
Relatii  suplimentare  pot  fi  obtinute  la  Compartimentul  resurse  umane  sau  la  telefon
0237/675224, interior 221.

BIBLIOGRAFIA

Examenului organizat pentru promovarea in grad profesional - Compartiment asistenta 
sociala si autoritate tutelara - Birou administratie publica si asistenta sociala 
- Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;

-Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata;

-Legea nr.7/2004- privind Codul de conduita a funcţionarilor publici;

-  Legea  nr.544/2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public,  cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, republicata;

- Legea nr.272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu 
modificarile ulterioare;

- Legea nr.448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicata;

- Ordonanta Guvernului nr.27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a 
petitiilor;



- Ordonanta Guvernului nr.33/2002, privind reglementarea eliberarii  certificatelor si
adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale.

BIBLIOGRAFIA

Examenului organizat pentru promovarea in grad profesional -Birou impozite si taxe 

-  Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata;

-Legea nr.7/2004- privind Codul de conduita a funcţionarilor publici;

-Legea nr.207/2015  privind Codul de procedura fiscala;

-  O.M.F.nr.1792/2002  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  angajarea,
lichidarea,  ordonanţarea  şi  plata  cheltuielilor  instituţiilor  publice,  precum  şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

- O.G. nr.119/1999 republicata privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;

-Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea  nr.273/2006  privind  finantele  publice  locale,  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare;

-  Legea  nr.544/2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public,  cu
modificarile si completarile ulterioare.


