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DIRECTIA ECONOMICA 
BIROUL BUGET, CONTABILITATE 
RESURSE UMANE, SALARIZARE                                 
Nr. 2453 / 21.02.2014                                                                                  

 
ANUNŢ 

 
 PRIMĂRIA Oraşului Ocna Mureş organizează concurs de promovare în 

grad profesional imediat superior pentru  6 funcţionari publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Ocna Mureş si Serviciul Public 
Poliţie Locală care îndeplinesc condiţiile de promovare în grad profesional imediat 
superior celui deţinut : 

 Inspector grad profesional asistent, în cadrul Serviciului Venituri, 
Impozite si Taxe Locale; 

 Inspector grad profesional asistent, în cadrul Serviciului Administraţie 
publică locală, secretariat,  protocol, relaţia cu societate civilă. 

 Referent, grad profesional asistent în cadrul Serviciului 
Buget,Contabilitate, Resurse umane, Salarizare; 

 Inspector grad profesionala asistent, în cadrul Serviciului  Public Poliţie 
Locală; 

 Inspector, grad profesional asistent în cadrul Serviciului 
Buget,Contabilitate, Resurse umane, Salarizare; 

 Inspector, grad profesional principal, în cadrul Serviciului  Public Poliţie 
Locală; 

  

 Condiţiile de desfăşurare a concursului de promovare în grad 

profesional: 

Proba scrisă:  26 martie  2014, ora 10 - sediul Primăriei Oraşului Ocna 

Mureş; 

           Proba interviului va fi susţinută doar de către candidaţii declaraţi admişi la 
proba scrisă din data de  28 martie  2014. 
 
Dosarele de concurs ale candidaţilor se vor depune în în perioada 21 februarie 
2014 -  13 martie  2014, la Biroul Buget, Contabilitate, Resurse Umane, Salarizare 
din cadrul Direcţiei Economice, aparţinand aparatului de specialitate al Primarului 
Oraşului Ocna Mureş. 
 

Condiţiile de participare la concurs  de promovare în grad profesional: 
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Pentru a participa la 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. 

 
În vederea participării la examenul de promovare în grad profesional, 

candidaţii vor depune în perioada 21 februarie 2014 -  13 martie 2014, dosarul de 
concurs, care va 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 calendaristici;    

c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr.611/2008 (se 
găseşte la Biroul Buget, Contabilitate, Resurse Umane, Salarizare). 

 
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Buget, Contabilitate,  Resurse 

Umane,Salarizare  din cadrul Primăriei Oraşului Ocna Mureş,  telefon 0258/867,217, 
int. 215. 

 
a) Bibliografia pentru concursul de promovare în grad profesional din 

cadrul Serviciului Venituri Impozite şi Taxe Locale: 
- Codul fiscal, cap. IX –Impozite şi taxe locale; 
- Ordonanţa Guvernului 92/2003, re rerepublicată, privind Codul de 

procedura fiscala, modificata si actualizată; 
- Legea 188/1999 – Statutul funcţionarilor publici, republicată şi 

actualizată; 
- Legea 7/ 2004 - Codul de conduita a funcţionarilor publici; 
- HG. 611/2008, modificată şi completată pentru aprobarea normelor 

privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. 
- Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală – 

cap.I,II, III şi IV; 
 

b) Bibliografia pentru concursul de promovare în grad profesional din 
cadrul Serviciului Buget Contabilitate Resurse Umane - Salarizare: 
- Legea 188/1999 – Statutul funcţionarilor publici, republicată şi 

actualizată; 
- Legea 7/ 2004 - Codul de conduita a funcţionarilor publici; 
- H.G. 611/2008, modificată şi completată pentru aprobarea normelor 

privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte 
concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome 
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cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legea 53/2003 Codul muncii, republicat şi modificat. 
- Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală – 

cap.I,II, III şi IV; 
 

c) Bibliografia pentru concursul de promovare în grad profesional din 
cadrul Serviciului Public Poliţie Locală 
- Legea 188/1999 – Statutul funcţionarilor publici, republicată şi 

actualizată; 
- Legea 7/ 2004 - Codul de conduita a funcţionarilor publici; 
- H.G. 611/2008, modificată şi completată pentru aprobarea normelor 

privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. 
- Legea nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale; 
- H.G .nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 
- Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală – 

cap.I,II, III şi IV; 
- Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor 

norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată; 
- Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor – art.7, art.14, 

art.15, art.62 si de la art.2 I la art.2 VI – cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Legea nr.17/1996 – art.46-52 (uzul de armă); 
- Legea nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia 

competiţiilor şi a jocurilor sportive; 
- Codul penal: art.17 – Infracţiunea; art.217 – Distrugerea; art.218, 

art.219 – Distrugerea din culpă; art.239 – Ultrajul; art.321 – Ultrajul şi 
tulburarea ordinii şi liniştii publice; art.322 – Încăierarea; art.325 – 
Gesturi obscene; art.328 – Prostituţie; art.330 – Jocuri de noroc şi 
art.326 – Cerşetoria. 

- Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 
publice. 

 
d) Bibliografia pentru concursul de promovare în grad profesional din 

cadrul Serviciului Administraţie publică locală, secretariat,  protocol, 
relaţia cu societate civilă 
- Legea 188/1999 – Statutul funcţionarilor publici, republicată şi 

actualizată; 
- Legea 7/ 2004 - Codul de conduita a funcţionarilor publici; 
- Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală – 

cap.I,II, III şi IV; 
- Legea 544/ 2001 Lege privind liberul acces la informaţiile de interes 

public; 
- Legea 233 /2002  
- Ordonanţa nr. 27/ 2002 - privind reglementarea activităţii de soluţionare 

a pereţilor, aprobată prin Lege nr. 233/ 2002 – pentru aprobarea 
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Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a pensiilor 
 

                                                                                                         
 

                PRIMAR,                                                                                 Director Executiv,  
   JUR. VINŢELER SILVIU                                                                      EC. ONAC AIDA 

 


