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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 
COMUNA CICÂRLĂU 

PRIMĂRIA 
CIF 3627374 

Cicârlău, str. Unirii, nr. 1, CP437095, tel/fax 0040262481002 
e-mail contact@primariacicarlau.ro; web www.primariacicarlau.ro 

 
                                                                                

Nr.          / 30 martie    2021  
 

 
ANUNȚ 

privind examenul de promovare în gradul profesional   imediat superior celui 

deținut de funcționarii   publici din aparatul de specialitate al Primarului Comunei 

Cicarlau  

 

 

           In conformitate cu prevederile art.476 alin. (1) lit.a) și alin. (2) lit. a) , art. 477 alin. (1) , 

art. 478 alin. (1-3), art.479 alin. (1) lit. a), c) și d)  și art. 618 alin. (22)  din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu Capitolul 

IV, Secțiunea a 2-a - Promovarea în grad profesional din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 

pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 

cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Comunei Cicârlău  organizează examen 

de promovare în grad profesional superior a funcționarilor publici de executie, astfel: 

 

            Se stabilește data sustinerii examenului pentru promovarea în grad profesional a 

funcționarilor publici de execuție  , astfel :  25 martie  2021, ora 1000 - proba scrisă și interviul 

în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.   

 

           Condiții de participare la concurs: 

a) să aibă cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care 

promovează; 

b) să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor profesionale 

individuale în ultimii 2 ani de activitate;  

c) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod;  

 

           Dosarul de înscriere la concurs va conține în mod obligatoriu următoarele acte: 

 

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de 

resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care 

promovează; 

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din 

ultimii 2 ani de activitate; 
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- adeverința eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării situației 

disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a 

fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată; 

- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3. 

          Dosarele de înscriere la examenul  de promovare se vor depune până la data de 

15 martie 2021, ora 12,00 la Secretarul general al comunei Cicarlau , d-na Georgela Pop , 

tel./fax  0262481002, contact@comunacicarlau.ro. 

 

 BIBLIOGRAFIE GENERALĂ  :  

1.Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 

31.10.2003; 

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

modificările și completările ulterioare ; 

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

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 202/2002 

privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 

 BIBLIOGRFIE SPECIFICA :  

Compartiment achizitii publice, implementare proiecte :  

1. Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare 

3. HG nr. 611/2000 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea 

carierei functionarilor publici , cu modificările si completările ulterioare. 

 

Compartiment contabil  

1. Legea  contabilității nr. 82/1992, r 4, cu codificările si completările ulterioare. 

2. Legea nr.273 /2006 privind finantele publice locale , cu modificările si completărle 

ulterioare.   

3. Ordinul  nr. 1792/2002 emis de catre Ministerul Finantelor Publice   pentru  aprobarea 

Normelor  metodologice privind organizarea si conducerea  contabilitătii institutiilor 

publice cu modificarile si completările ulterioare.  

4. Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal , republicată, cu modificările si completările 

ulterioare. 

5. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea  si efectuarea  

inventarierii elementelor  de natura activelor, datoriilor  si capitalurilor proprii. 
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        PRIMAR 
Sorin LUPSE  


