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Nr.                  /  10  /  08  / 2012 

ANUNŢ 
PRIMĂRIA ORAŞULUI OCNA MUREŞ organizează examen de promovare în grad profesional 

a 7  funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Ocna Mureş  
care îndeplinesc condiţiile de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut. 

» Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare în grad profesional: 

» Proba scrisă:   10 septembrie 2012,  ora 10:00 (sediul Primariei Oraşului Ocna Mureş);  
» Proba interviu:  12 septembrie 2012 (sediul Primariei Oraşului Ocna  Mureş); 
» Depunerea dosarelor: în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului 
de promovare la Serviciul Buget, Contabilitate, Resurse umane - salarizare din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Oraşului Ocna Mureş. 
 
Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind 
organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu: 

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în 
vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani; 
c) cazierul administrativ; 
d) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3. la H.G. nr.611/2008. 

 

» Condiţii de participare: 

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior 
celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 

ultimii 2 ani calendaristici; 
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi. 

 

Relaţii suplimentare: se pot obţine la Serviciul Buget, Contabilitate, Resurse umane- salarizare din cadrul 
Primăriei Oraşului Ocna Mureş, telefon  0258871838, 0258871217 (int. 201), sau e-mail: 
contact@primariaocnamures.ro 
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Bibliografia pentru concursul/examenul de promovare 
în grad profesional, este următoarea: 

a) Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional din cadrul Serviciului Venituri, 
impozite sit taxe locale este: 

 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 29.05.2007, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial nr. 525 din 02.08.2007; 

 Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici publicată în Monitorul Oficial nr. 530 din 14.07.2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Titlul IX, 
actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată 3, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul comun MAI şi MFP nr. 75/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a 
impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, actualizat, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, modificată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Decret nr. 209/5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste. 

 

b) Bibliografia pentru examenul de promovare în grad professional din cadrul Serviciului Public de 
Asitenta Sociala  este: 

 Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 29.05.2007, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial nr. 525 din 02.08.2007; 

 Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici publicată în Monitorul Oficial nr. 530 din 14.07.2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Titlul IX, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanta nr. 68/2003 privind beneficiarii de servicii sociale; 

 Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

 Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului; 

 Legea nr. 448/2006 republicata 2008, legea privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

 

PRIMAR, 
jr. VINŢELER SILVIU 

ŞEF SERVICIU, 
ec. ONAC AIDA

 


