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        Nr. 7671 /27.05.2021 

 

ANUNȚ 

 

 

 În baza prevederilor art. 618 alin. (4) și alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, Primăria orașului Dolhasca organizează în data de 28.06.2021 – proba scrisă, examenul de promovare în grad profesional, în 

limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate. 

Condiţiile de desfășurare a concursului/ examenului de promovare: 

Concursul/examenul de promovare în grad profesional se va desfășura la sediul Primăriei orașului Dolhasca, aleea Esplanadei nr. 5, oraș Dolhasca, 

jud. Suceava, astfel: 

– proba scrisă – 28.06.2021, ora 11.00; 

– interviul – conform prevederilor art. 56 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare . 

 

Condițiile de participare la concursul/ examenul de promovare: 

 

Pentru a participa la concursul/ examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, conform prevederilor art. 479 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiții: 

a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează; 

c) să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate; 

d) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod. 
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Funcția publică pentru care se organizează concursul/ examenul și compartimentul din care face parte sunt: 

 

Id post Denumire funcție Categorie Clasa Grad 

profesional 

deținut 

Compartiment Gradul profesional 

pentru care se 

organizează concursul 

151619 Consilier achiziții publice execuție I principal Achiziții, contracte, administrarea domeniului public și 

privat 

superior 

151647 Inspector execuție I principal Camera Agricolă superior 

151652 Inspector execuție I principal Urbanism, disciplina în construcții și cadastru  superior 

151644 Inspector execuție I asistent Informare, relații cu publicul și registratură principal 

151633 Inspector execuție I asistent Încasări plăți principal 

151624 Referent execuție III principal Evidență financiară, control, urmărire și executare silită superior 

 

 

 

Dosarul de concurs se depune de către candidați, la sediul Primăriei orașului Dolhasca, aleea Esplanadei nr. 5 la compartimentul Resurse Umane, 

telefon 0230573272, fax 0230546101, persoana de contact -doamna Calinciuc Mihaela - funcția publica de inspector, clasa I, grad profesional asistent, 

email resursedolhasca@yahoo.com  în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 28.05.2021 – 17.06.2021  și trebuie să 

conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și următoarele : 

a) formularul de înscriere 

b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional 

din care se promovează; 

c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate; 

d) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se 

menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată; 

 

Bibliografia 

Compartiment Achiziții, contracte, administrarea domeniului public și privat 

 

1. Constituția României, republicată; 
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2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, partea a VI-a, titlul I și II; 

3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 101/ 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale şi a 

contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 

Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu  modificările și completările ulterioare. 

 

 Compartiment Camera Agricolă 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, partea a VI-a, titlul I și II; 

3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea  nr. 18 /1991 a fondului funciar, republicată; 

6. Hotărârea Guvernului  nr. 1.064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Hotărârea Guvernului  nr. 890/ 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor 

pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi 

punerea în posesie a proprietarilor 

 

Compartiment Urbanism, disciplina în construcții și cadastru 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, partea a VI-a, titlul I și II; 

3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 



5. Legea  nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata (R2); 

6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicata (R3); 

7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

Compartiment informare, relații cu publicul și registratură 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, partea a VI-a, titlul I și II; 

3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile 

de interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Legea  nr. 211/  2011 privind regimul deșeurilor, republicata (R1) 

 

Compartiment Încasări plăți 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, partea a VI-a, titlul I și II; 

3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Ordinul  Ministerul Finanțelor Publice nr. 2.634/ 2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Decretul nr. 209/ 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa ; 

7. Legea  nr. 51/  2006 serviciilor comunitare de utilități publice, republicată (R1). 

 

Compartimentul Evidență financiară, control, urmărire și executare silită 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, partea a VI-a, titlul I și II; 



3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse ți de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 207/2015 privind CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ , cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 227/2015 privind CODUL FISCAL - Titlul  IX - Impozite și taxe locale, cu modificările și completările ulterioare  

 


