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                                                                          ANUNT 

                  În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) şi ale art. 618 alin. (22) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările 

ulterioare, Comuna Savinesti, judetul Neamt organizează examen de promovare in grad 

profesional pentru urmatoarele functii publice de executie: 

Nr. 

crt. 

Functia publica Clasa Grad profesional 

detinut 

Compartimentul Grad profesional 

dupa promovare 

1. Inspector I Principal Impozite si Taxe Locale Superior 

2. Inspector I Principal Impozite si Taxe Locale Superior 

3. Consilier I Principal Urbanism, Amenajarea 

Teritoriului, Prognoze si 

Integrare UE 

Superior 

 

                  Examenul de promovare va avea loc la sediul Comunei Savinesti si va consta in 3 

probe  succesive, după cum urmează:  

a) selecţia dosarelor de înscriere, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării 

termenului de depunere a dosarelor;                                                                                                                         

b) proba scrisă, care se va susţine în data de 13.02. 2023, ora 10. 00;                                                                      

c) interviul, care se va desfasura  în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii 

probei scrise, doar pentru candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte. 

                  Condiţii  de participare la examen:  

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) cu excepția 

literei b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv: 

-  să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 

promovează; 
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- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în 

ultimii 2 ani de activitate; 

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată in conditiile Codului Administrativ. 

                 

 Dosarele de înscriere la examenul de promovare se vor depune in perioada 12.01.2023 – 

31.01.2023 inclusiv  la sediul  Comunei Savinesti. 

                  Continutul dosarului de examen (conform prevederilor art. 127 din Hotărârea 

Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare): 

- formularul de înscriere; 

- 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; 

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 

ani de activitate; 

- adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei 

disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost 

aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.        

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 

originale, pentru a  se certifica conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de 

concurs.                                                                                                                                                                      

Bibliografia / Tematica pentru functiile publice din cadrul compartimentului Impozite si 

Taxe Locale                                                                                                                  

1. Constituţia României, republicată; 

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ;                                                                                                                                                                       

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

discriminare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;                                                                                      

5. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;                                                                                                     

6.  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;                                                                                                                               

7. Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

 

 



Bibliografia / Tematica pentru functiile publice din cadrul compartimentului Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului, Prognoze si Integrare UE 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ;                                                                                                                                                             

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

discriminare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;                                                                                        

5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;                                                   

6. Hotararea Guvernului nr. 273/1994  pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia 

construcţiilor;                                                                                                                                                              

7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 

  NOTA: Bibliografia are în vedere actele normative, cu toate modificările și completările 

aduse ulterior publicării lor. 

            Relații suplimentare se pot obține la sediul Comunei Savinesti, Compartimentul Resurse 

Umane și la nr. de telefon 0233/281573. 

            Afisat astazi, 12.01.2023 ,  la sediul si pe site-ul  Primariei comunei Savinesti. 

 

 


