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ANUNȚ
Privind organizarea examenului de promovare în grad profesional pentru funcţionarii
publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lenauheim
Primăria Comunei Lenauheim, județul Timiş, organizează în data de 02.05.2022, ora 11.00, la
sediul instituţiei, com. Lenauheim, Nr. 258 județul Timiş, examenul de promovare în gradul
profesional imediat superior pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Lenauheim care ȋndeplinesc condițiile prevăzute la art. 479 alin. (1) lit. a), c) şi
d) după cum urmează:
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Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui
deţinut sunt cele prevăzute de art. 479 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare,
seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o
formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de
activitate;
d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.
Dosarele de ȋnscriere la examen se depun de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data
afişării prezentului anunţ şi vor conţine în mod obligatoriu documentele prevazute de art. 127 din
Hotararea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:
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 de
activitate;
c) 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;
d) dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de
perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii,
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sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3
ani de activitate;
e) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008.
Examenul va consta ȋn 3 probe succesive:
a) selecţia dosarelor de înscriere, în cadrul căreia comisia de examen are obligaţia de a selecta dosarele
de examen pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare;
b) proba scrisă, care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.
c) interviul, în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
Dosarele de înscriere la examen se depun ȋn intervalul 01.04.2022 – 20.04.2022, la secretarul
comisiei de examen, d-na Simandan Camelia Domnica ȋn cadrul Compartimentul Stare Civila.
Data şi locul susţinerii probei scrise: 02.05.2022, ora 11.00, la sediul primăriei, Comuna Lenauheim,
nr. 258, județul Timiş
Data şi locul susţinerii interviului: ȋn termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii
probei scrise.
Informaţiile referitoare la organizarea examenului de promovare in grad professional pot fi obţinute
de luni până vineri de la secretarul comisiei de examen.
Anexam prezentului anunț, bibliografiile corespunzatoare.
PRIMAR,
Suciu Ilie
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SECRETAR GENERAL UAT
Mihaesc Florin
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BIBLIOGRAFIE pentru examenul organizat în vederea promovării în gradul profesional
superior a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Lenauheim:
Compartiment Impozite și Taxe Locale
1. Constituția României;
2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Titlul I şi II ale părţii a
VI-a, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare;
6. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și
completările ulterioare;
7. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de
garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici,
autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
8. Decretul nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale
unitatilor socialiste;
Nota : Restul bibliografiei va fi studiata integral.
Compartiment Asistență Socială
1. Constituția României;
2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ – cu Titlul I şi II ale părţii
a VI-a, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările
ulterioare;
4. Legea nr. 17/2000 – privind privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, Republicare
cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 448/2006 - privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 272/2004- privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului- *Republicare,
cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 277/2010- privind alocaţia pentru susţinerea familiei -*Republicare ,cu
modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale, cu modificările si completările ulterioare;
9. Legea nr.416/2001 -privind venitul minim garantat cu modificările si completările
ulterioare;
Nota : Restul bibliografiei va fi studiata integral.
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