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ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE iN GRADUL
PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR
Avand in vedere faptul ca domnii Coandre� Constantin - Bogdan �i Scaete Sabin, anagajati ai
Primariei Ora�ului Uricani ill functii contractuale, au efectuat perioada de debut, este necesara
organizarea examenlui de promovare a acestora ill gradul profesional irnediat superior, astfel cum
prevede art. 45 1 cu aplicarea art. 41 1 , 44 �i 45 din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzator functiilor contractuale �i a criteriilor de promovare ill grade sau trepte
profesionale irnediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri
publice. in acest sens, �eful Biroului C.N.I.P.T. - Casa de Cultura a mtocmit referatul cu numarul
6036/03.11.2017, iar secretarul Unitatii Adrninistrativ - Teritoriale Uricani a illtocmit referatul cu
numarul 6201/10.11.2017 referate care au fost aprobate de catre conducatorul autoritatii administatiei
publice locale Uricani.
in aceste conditii, Prirnaria Ora�ului Uricani organizeaza la sediul situat pe str. 1 Mai, nr. 6,
Uricani, judetul Hunedoara, examen de promovare din gradul profesional debutant, m gradul imediat
superior, respectiv gradul II, a candidatilor Coandre� Constantin - Bogdan, consilier juridic ill cadrul
Aparatului Permanent al Consiliului Local Uricani �i Scaete Sabin, inspector de specialitate m cadrul
Compartimentului C.N.I.P.T.- Casa de Cultura.
Examenul va avea loc m data de 29.11.2017, ill sala de �edinte a Consiliului Local al Ora�ului
Uricani, dupa programul urmator:
I. De la ora 09:00 - examen de promovare din gradul profesional debutant, ill gradul imediat
superioar, respectiv gradul II, a candidatului Coandre� Constantin- Bogdan, consilier juridic ill cadrul
Aparatului Permanent al Consiliului Local Uricani
Examenul de promovare consta ill sustinerea unei probe scrise din bibliografia prezentata.
Bibliografia cuprinde:
1. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata ill M. Of. nr. 123 din 20
februarie 2007;
2. Legea- cadru nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata ill M. Of. nr. 260 din 21 apriie 2010;
3. Legea 393/2004 privind Statutul ale�ilor locali, publicata ill M. Of. nr. 912 din 7 octombrie
2004;
4. O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

2006;

5. Legea 273/2006 privind finantele publice locale, publicata in M. Of. nr. 618 din 18 iulie

NOTA.: Subiectele examenului var fi elaborate conform legislatiei in vigoare la data de
14.11.2017.

II. De la ora 11 :00 - examen de promovare din gradul profesional debutant, in gradul imediat
superioar, respectiv gradul II, a candidatului Scaete Sabin, inspector de specialitate in cadrul
Compartimentului C.N.I.P.T. - Casa de Cultura
Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise din bibliografia prezentata.
Bibliografia cuprinde:
1. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in M. Of. nr. 123 din 20
februarie 2007;
2. H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporara vacant corespunzator functiilor contractual si a
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar platit din fonduri publice, publicata in M. Of. Nr. 221 din 31 matie 2011;
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice, publicata in M. Of. Nr. 1105 din 26 noiembrie 2004;
4. Ordin nr. 2883 din 15 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
desfa�urarea activitatilor specifice a�ezamintelor culturale, publicat in M. Of. Nr. 20 din 12 ianuarie
2004 ;
5. O.G. nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism din Romania,
actualizata, publicata in M. Of. nr. 309 din 26 august 1998.

