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Nr.3834/19.05.2020

ANUNȚ
CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Având în vedere prevederile art.478,art.479, art.618 alin.( 1 ),alin.(4) și alin.(22) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, Primăria orașului Huedin organizează examen/concurs de
promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici de execuție
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Huedin,cei care îndeplinesc condițiile de
promovare :
Funcția publică pentru care se organizează examenul și serviciul/compartimentul din care face
parte:
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Concursul/examenul se va organiza la sediul instituției din orașul Huedin,str.Horea nr.ljud Cluj,
conform calendarului următor:
- 24.06.2020 ora 10.00 proba scrisă
-20.05.2020-08.06.2020 perioada depunerii dosarelor de concurs
- 09.06.2020-15.06.2020 selecția dosarelor de concurs
- 26.06.2020,ora 10.00 proba interviu sau în termenul prevăzut de art.56 din HG.
nr.611/2008,cu modificările și completările ulterioare
Condiții de participare:

în conformitate cu prevederile art.479 din OUG nr.57/2019-privind codul administrativ:
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care
promovează;
b) să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanțelor individuale
în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei
legi.

Bibliografie pentru examenul de promovare în grad profesional din inspector,clasa I,grad
profesional asistent în inspector,clasa I,grad profesional principal -1 funcție publică în cadrul
Compartimentului Executări Silite,cuprinde :
1.Constituția României, republicată;
2.O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativțpartea a Vl-a și partea a VII-a);;
3. - Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și com
pletările ul terioare
4. - Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare
5.O.G Nr. 137/2000 din 31 august 2000 *** Republicată
privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare

Legislația trebuie consultată în forma actualizată.

Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării

anunțului privind organizarea examenului/concursului de promovare și conține în mod
obligatoriu:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea
normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și
completările ulterioare,care se eliberează și se completează în cadrul Compartimenului Resurse
Umane și Relații cu Publicul.;
b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de Resurse umane
în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în
care funcționarul public s-a aflat în activitate;
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
Dosarul de înscriere la concursul de promovare se depune la sediul Primăriei Orașului Huedin,

din str.Horea,nr. 1 ,jud.Cluj,telefon:0264-351548,fax:0264-351564,e-mail:
resurseumane@primariahuedin.ro la Potra Mihaela-Anca,consilier juridic ,clasa I,grad profesional
asistent în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Relații cu Publicul (tel. 0264-351548,lunivineri între orele 08.00-16.00) .

Informații suplimentare se pot obține de la consilier juridic asistent- -Potra Mihaela-Anca în cadrul
Compartimentului Resurse Umane și Relații cu Publicul.
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