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Anunt 

  
    

 In 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, Primaria 

Comunei Secusigiu  organizează în data de 14.10.2022 – proba scrisă, concursul/examenul 

de promovare în grad profesional, în limita funcţiilor 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 Primarie 

Comunei Secusigiu  astfel: 

– proba scrisă – 14.10.2022  , ora 10.00 

– interviul – in maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise. 

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 condiţii: 

 

1. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 

promovează; 

2. b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 

2 ani de activitate; 

3. c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod. 

Funcțiile publice pentru care se organizează concursul/ examenul și compartimentul din care 

fac parte sunt:  



Nr. 

Crt. 

Denumire 

functie 

publica 

Categorie Clasa Compartiment 

Grad 

profesional 

detinut 

Gradul 

pentru care 

se 

organizeaza 

concursul 

1 Inspector executie I Resurse umane  principal Superior 

2 
Consilier  

executie I Achizitii publice  asistent Principal  

3 
Consilier  

executie I 
Venituri , 

impozite si taxe  
principal Superior 

 

Dosarul de concurs 

 

 Se depune de către candidați, la sediul Primarie Comunie Secusigiu , Comuna Secusigiu, sat 

Secusigiu nr. 275, jud. Arad in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului   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 adeverința 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; 

Relații suplimentare se pot obține în intervalul orar 09:00-16:00 de luni până joi, iar vinerea 

09:00–14:00 la nr. de telefon: 0257/411320 

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE ( PENTRU TOTI CANDIDATII)  :  

 

o Constitutia Romaniei , republicata 

o OUG 57/2019  - codul administrativ – cu modificarile si completarile 

ulterioare – Titlu I si II a partii a VI- a 

o Ordonanta 137/2000 – privind prevenirea si sanctionarea tuturoro formelor 

de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

o Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 



BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARA:   

 

1. COMPARTIMENT RESURSE UMANE  

 

i. Legea 53/2003 -  privind codul muncii 

ii. OUG 57/2019 – privind codul administrativ – Titlu III  

iii. HG 905/2017 -  privind privind registrul general de evidenta a 

salariatilor. 

iv. HG 250/1992 - privind cocediul de odihna si alte concedii ale 

salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific 

deosebit si din unitatile bugetare 

v. HG 611/2008 -   pentru aprobarea normelor privind organizarea si 

dezvoltarea carierei functionarilor publici 

 

2. COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE   

 

i. Legea 98/2016 privind achizitiile publice  

ii. HG 395/2016 privind pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016. 

iii. Legea 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a 

conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de 

achizitie publica 

iv. Legea 100/201 6privind concesiunile de lucrari si concesiunile de 

servicii 

v. Legea 101/201 6privind remediile si caile de atac in materie de 

atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale 

si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, 

precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de 

Solutionare a Contestatiilor 

 

3. COMPARTIMENT VENITURI , IMPOZITE SI TAXE  

 

i. HG  nr.1/2016 privind normele metodologice de aplicare a legii 

227/2015 privind codul fiscal 

ii. Legea  227/2015 privind codul fiscal -  titlu  IX  

iii. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale 

iv. OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor 

Llegea nr.207/2015 privind codul de procedura fiscala 

 

 

 

 

 

 

 

      Cu stimă, 

      Primar, 

Ing. GRAD GHEORGHE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


