
P R I M A R I A    O R A S U L U I    U R I C A N I 

URICANI, str. 1 Mai, nr. 6, Județ Hunedoara, cod poștal 336100 

Telefon: 0254-511121; 511101;  Fax: 0254-511127;  

Cod fiscal: 4634647;  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nr. 6180/14.09.2022 

                                       ANUNŢ 

     Primăria Oraşului Uricani, cu sediul în  Uricani, Str.1 Mai, nr.6, jud.Hunedoara, va organiza în 

data de 29.09. 2022 concurs  pentru promovarea în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, a unui 

funcţionar public care a absolvit studii de nivel superior fiind încadrat pe studii de nivel inferior. 

Pot participa la examenul de promovare în clasă funcţionarii publici care au absolvit forme de 

învăţământ superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau considerată de autoritatea ori 

instituţia publică ca fiind utilă pentru desfăşurarea activităţii, fiind încadraţi pe studii de nivel inferior şi 

cărora le-au fost aprobate cererile de înscriere de către primar.  

 Proba scrisă,se va susține în data de 29.09.2022, la ora 10 00 , iar interviul celor admişi la proba 

scrisă se va susține în aceeași zi la ora 14 00. 

Ambele probe se vor desfăşura la sediul Primăriei Oraşului Uricani, din strada 1 Mai, nr. 6, în sala 

de şedinţe. 

Funcţionarii publici care doresc să promoveze în clasă, vor prezenta în termen de maxim cinci zile 

de la data publicării prezentului anunț, la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare – Ciurea Liliana, 

inspector, un dosar care va conține obligatoriu următoarele documente: 

- cererea aprobată de primar, 

- dovada absolvirii studiilor (diploma de licenţă sau adeverinţa de susţinere a examenului de licenţă) , 

- adeverința eliberată de compartimentul Resurse Umane, Salarizare, în vederea atestării situației 

disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă i-a fost aplicată o sancțiune și nu a 

fost radiată conform legii. 

 Bibliografia: 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

5. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (republicare), cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 


