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Privind stabilirea bibliografiei si data examenului de promovare in grad profesional a
functionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului

NICOLETA VRABIE, primarul comunei Peştera, judeţul Constanţa
Avândin vedere:
- Prevederile art. 476, alin. (1) şi (2), lit.a” ”,art. 477, alin.(2), art. 478,alin.(1)—(Ş), din

OUG nr.57/2019 CodulAdministrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Dispoziţiile art.618, alin.(22) şi 469, alin.(9) din OUG nr.57/2O 19 Codul

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

— Referatul compartimentului de specialitate nr.86208 /2308.2022 prin care se
propune condiţiile, data examenului, bibliografia specifica pentru examenul de
promovare in grad professional şi componenţa comisiilor de examen;

- Dispozitiile art.243 alin. (1), lit.a” ” din OUG nr.57/2019 Codul Administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul art. 196, alin.(l), lit.”b” şi art. 197, alin. (1 ) şi alin.(4) din OUG nr.57 /20 19
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

Dispun:
Art.1. -— (1) In perioada 26—28.09.2022(respectiv 26.09.2022 probă scrisă şi

28.09.2022 interviu pentru candidaţii admişi la proba scrisă), se organizeaza examen de
promovare in grad profesional pentru functia publică de Poliţist local, clasa III, grad
profesional principal din cadrul Compartimentul Poliţie locală, în funcţia publică de Poliţist
local, clasa III, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
care indeplinesc conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

(2) Data publicării anuntului 26.08.2022, primirea dosarelor de participare în termen
de 20 de zile de la data concursului, respectiv 26.08—14.09.2022, selectie dosare în data de
2 1 .09 .2022.

(2) Condiţii de participare : îndeplinirea cerinţelor cerute de art.479 din OUG
57 /2019 Codul Administrativ şi art. 127, alin. (1) din HG nr.611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si
completarile ulterioare,

Art.2.— Se stabileste bibliografiapentru examenului de promovare in grad profesional:
Compartimentul Politie locală:

—

— Constituţia României.
- Titlul I şi II ale părţii a VI—a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /20 19,
cu modificările şi completările ulterioare;
— O.G. Nr. 137/2000 R2 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare, cu modificările şi completările ulterioare;
— Legea nr. 202/2002 RS privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si
barbati, cu modificările şi completările ulterioare;
— Legea nr. 155/2010 — Legea poliţiei locale, republicată, modificată şi completată
— CAP. I, II, III, IV, V şi VI;
— HG .nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului — cadru de organizare şi
funcţionare a poliţiei locale — CAP. I, II, III şi IV;

Art.3. — Se constituie comisiile de de examen si solutionarea contestatiilor , astfel:
COMISIA DE EXAMEN:
1. Presedinte — PREDA LENUTA — Secretar U.A.T. Pestera;
2. Membru — DRAGOMIR ELENA — politist local Primaria Peştera ;

3. Membru — ION IONICA — Consilier Primaria Peştera



Secretariatul comisie de examen este asigurat de d—na Capriceru Mariana Mirela —

referent— Compartiment Resurse Umane, Salarizare.

COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR:
1. Presedinte — OPREA CONSTANTIN — consilier Primaria Peştera;
2. Membru — STEFAN SILVIA — consilier Primaria Peştera;
3. Membru — VRANCEANU ADRIAN consilier Primaria Peştera;
Secretariatul comisie de examen este asigurat de d—na Capriceru Mariana Mirela —

referent- Compartiment Resurse Umane, Salarizare.
Art.4. — Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se insarcineaza

Compartimentul Resurse Umane, Salarizare.
Art.5 — Secretarul general UAT va transmite prezenta dispoziţie în termenul prevăzut

de lege Instituţiei Prefectului judeţului Constanţa, Compartimentului Resurse Umane,
' Salarizare.
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