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Nr. 6509 din 16.07.2020

ANUNȚ
Comnua Mărgineni,
rgineni, jude
județul Bacău organizează în data de 17 august 2020, la ora 10.00,
10.00
examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a func
funcţionarilor
ionarilor publici din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei M
Mărgineni, județul Bacău
ău - proba scrisă.
Examenul se va desfăşura
ăşura la sediul institu
instituţiei din strada Calea Moinești,
ști, nr. 37, sat Mărgineni,
M
comuna Mărgineni, județul
țul Bacău.
Condiţiile
iile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
celui deţinut sunt cele prevăzute
ăzute de art. 479 alin. (1), cu excep
excepția
ia literei b), din Ordonanța
Ordonan de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific
modificările
ările și completările
complet
ulterioare, respectiv:
- să aibă cel puţin
in 3 ani vechime în gradul profesional al fun
funcţiei
iei publice din care promovează;
promoveaz
- să fi obţinut cel puţin
in calificativul "bine" la evaluarea performan
performanţelor
elor individuale în ultimii 2
ani de activitate;
- să nu aibă o sancţiune
iune disciplinară neradiată.
Dosarul de concurs se depune de ccătre candidaţii în termen de 20 de zile de la data afişării
afi
prezentului anunţ,, respectiv în perioada 117 iulie – 04 august 2020, şi conţine
ţine în mod obligatoriu:
- copie a carnetului de muncăă sau adeverin
adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în
vederea atestării
ii vechimii în gradul profesional din care se promoveaz
promovează;
- copii ale rapoartelor de evaluare a performan
performanţelor
elor profesionale individuale din ultimii 2 ani în
care funcţionarul public s-aa aflat în activitate;
- formularul de înscriere.
Concursul va consta într-oo probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu.

The image cannot be display ed. Your computer may not
hav e enough memory to open the image, or the image
may hav e been corrupted. Restart y our computer, and
then open the file again. If the red x still appears, y ou
may hav e to delete the image and then insert it again.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA MĂRGINENI
PRIMAR

Calea Moinesti, nr. 37, sat Mărgineni; Tel/fax: 0234/211 032
e-mail: secretariat@primaria-margineni.ro

Bibliografie
pentru examenul organizat de Primaria comunei M
Mărgineni, județul Bacău
Bacă în vederea
promovării în grad a unei func
funcții publice de execuție,
ie, din aparatul de specialitate al
primarului comunei M
Mărgineni

Bibliografie pentru Compartiment Cadastru șii Agricultură
1. Constituţia
ia României, revizuită
revizuită;
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: Partea I – titlul II – Definiții
ții generale aplicabile administra
administrației publice;
- titlul III – Principii generale aplicabile administratiei publice;
- Partea a III – a Administra
Administrația publică locală;
-Partea a VI – a Statutul func
funcționarilor
ionarilor publici, prevederile aplicabile personalului
contractual din administrația
ția public
publică și evidența personalului plătit
tit din fondurile publice;
- Titlul I – Dispoziții generale;
- Titlul II – Statutul funcționarilor
ionarilor publici, capitolele I, II, V, VI,
VIII, IX, X.
3. Legea 145/2014 pentru stabilirea unor m
măsuri de reglementare a pieţei
ţei produselor din
sectorul agricol cu modificările
ările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării
cumpă
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăţilor
ilor comerciale ce de
deţin în administrare
re terenuri proprietate publică
public şi
privată a statului cu destinaţie
ţie agricol
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei
iei Domeniilor Statului, cu
modificările și completările
ările ulterioare;
5. Ordonanțaa 28/2008 privind registrul agricol, cu modific
modificările șii completările
completă
ulterioare;
6. Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa
informațiile
iile de interes public cu
modificările și completările
ările ulterioare;
7. REGULAMENTUL (UE) 679/2016 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL
CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecţia
ia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte
te prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie
ţie a acestor date
şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
eral privind protecţia
protecţ datelor).

