
ROMANIA
JUDETUL GORJ

PRIMARIA COMUNEI BALE$TI

Nr. 1775 din 26.01.2017

ANUNT
in data de 14 februarie 2017, la sediul Primdriei Comunei Bdlegti, jude{ul Gorj, in conformitate cu

prevederile Legii nr. 188/ 1999 ptivind &atutul funQionarilor pubrbi republicatd (r2), cu modificirile Si

completarib ulterioare, prevederile H.G. nr. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 9i
dezvoltarca carierei funqionatitor publici, cu modificirile gi completarlb ulterioare 9i cu prevederile

Ordinului Pre$edintelui Agenliei Nationale a Functionarilor Publici nr. $3A 2009 pentru aprobarea

Regulamentului privind organizarea gi desfiiqurarea exanenului de promovare in clasd a func|onailor

pubtici, cu modificerib gi completdrile ulterioare, va avea loc examenul de promovare in clasa a

iuncfionarilor publici din aparatul de specialitate al PRIMARULUI COMUNEI BALE$TI, judelul Gorj,

incadra{i in funclii publice cu nivel de studii inferior care au absolvit o formd de invaFmant superior in

specialitatea in care igi desfd$oare activitatea sau considerate de autoritatea ori institulia publicd ca fiind

utile pentru desfa$urarea activitd[ii.

1. Probele stabilite Dentru examen:
- Droba scrisa - M februarie 2017, ora 10,00, la sala de gedintd din cadrul Primariei Bele$ti;

- proba interviu - 14 fefiuarie 2017, ora 14,30, la sala de gedin(i din cadrul Primeriei Bab$ti.

2. BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMEN (CqMPARTIMENTUL SECRETARIAT 9l RELATII CU

PUBLICUL):
1. ConstituliaRomaniei;
2. Legea ff.215t 2OO1 privind administratia publicd locald, republicatd, cu modificdrile 9i

completdrile ulterioare;

3. Legea nr. 188/ '1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata (r2), cu modificdrile 9i

completarile ulterioare;

4. Legeanr.T t 2004 privind Codul de conduitd al funclionarilor publici, republicata;

5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaliile de interes public, cu modificarile 9i

completerib ulterioare;

6. Hotararea Guvernului Rom6niei nr. 12312002, cu modificarile gi completarile ulterioare,

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces

la informaliile de interes Public;
7. Ordonanla Guvernului Romaniei nr . 27 | 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a

petiliilor, cu modificdrile gi compbterile ulterioare.

La exameul de promovare in clasi a funclionarilor publici pot participa funclionarii publici incadrati

in functii oublice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formd de invetemant superior, studii

universitare de licenli sau o forma de invdlamant superior de scurtd durat6, in specialitatea in care i9i

desfagoard activitatea qi cirora le-au fost aprobate cererile de inscriere la examen.

D{FOR]V1T{TII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE DE LA COMPARTIMENTUL
RESURSE UMANE SI FUNCTII PUBLICE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL

0253/220038.
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