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privind organizarea examenului de promovare în clasă pentru un funcţionar public de
execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Peştera,

judeţul Constanţa

Primarul comunei Peştera, judeţul Constanta, Nicoleta VRABIE in calitate de şef al
aparatului de specialitate;

&

Avândin vedere:
- Referatul nr. 4158/09.06.2021 intocmit de Compartimentul Resurse Umane,

Salarizare;
— prevederile art. 480, alin. (1 )—(3), a1in.(5), art.481 din OUG nr.57/2019 privind

Codul Administrativ cu modificările şi completările;
'

— prevederile art.6 18, alin.(23) din OUG nr.57/20 19 privind Codul Administrativ cu
modificările şi completările coroborate cu prevederile art.26, alin.(2), art. 144, 145,
146 din HG. Nr.611/2O 18 privind aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare;

— Dispoziţiile art.243, alin.(l), lit.a” din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ cu modificările şi completările;

În baza dispozitiilor art. 155 alin. (1) lit. d) şi art. 196 alin. (1) lit. „b” din din O.u.G.
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

D 1 s p u n:
Art.1 — (1)Se aprobă organizarea examenului de promovare în clasă în data de

24.06.2021 ora 10,00, proba scrisă şi interviul în data de 28.06.2021, a unui functionar
public de executie în cadrul compartimentului Fonduri Europene al aparatului de
specialitate al primarului comunei Peştera, judeţul Constanta.

(2) — Anunţul va îî publicat pe site—ul şi la sediul instituţiei în data de 10.06.2021.
In termen de 5 zile de la data publicării anunţului( 10—14.06.2021) se depun dosarele de
concurs la secretariatul comisiei de examen, ce cuprind documentele menţionatela art. 145
din HG nr.6 1 1 /2008 privind aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2 ——(1) Se constituie comisia de examen şi comisia de soluţionare a contestatiilor
pentru examenul organizat în vederea promovării în clasă a unui functionar public de
execuţie în următoarea componenţă:

— Comisia de examen:
Preşedinte: Lenuta PREDA — secretar general UAT Peştera;
Membrii: Ionica ION — consilier superior;

Constantin OPREA — consilier superior;
— Comisia de solutionare a contestaţiilor:

Preşedinte: Silvia STEFAN — consilier superior;
Membrii: Adrian VRINCEANU — consilier superior;

Rodica Toma— consilier principal;
(2) Secretarul comisiilor stabilite la alin.(l) va fi asigurat de doamna “Mirela

CAPRICERU— referent Compartimentul Resurse Umane, Salarizare.
Art.3 — Se stabileşte bibliografia pentru examenul de promovare în clasă :

— ConstitutiaRomâniei.
— O.U.G. nr.57/2019 Codul Administrativ:

1. Partea I Dispozitii generale;
2. Partea III Administratie publică locală;
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Partea VI Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului
contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din
fonduri publice— Titlul I, Titlul II — Cap.I——II, V,VIII;
Partea VII Răspunderea administrativă

O.U.G. Nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, cu
modificarile si completările ulterioare;
ORDINUL MDRAP NR. 1851 /2013 (r 1) privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
28/20 13 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala cu modificarile
si completările ulterioare.

Art.3 — Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se însarcinează
Compartimentul Resurse Umane, Salarizare.

Art.4 — Secretarul general al comunei va transmite prezenta dispozitie in termenul
prevazut de lege Institutiei Prefectului judetului Constanta, Compartimentului Resurse
Umane, Salarizare, si persoanelor mentionate.
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