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Primdria comunei Bdleqti, judelul Gorj, organizeazd examen de promovare in
treapta profesionald imediat superioarA pentru funcfiile contractuale de qofer (transport
elevi), treapta profesionald II, din cadrul Compartimentului Administrativ din aparatul de
specialitate al Primarului Comunei Bdlegti.

Examenul se organizeaz\. in conformitate cu prevederile RLGULAMENTULUI
- CADRU privind stabilirea principiilor generale de ocupare .t unui post vacant sau
temporar vacant corespunzator funcliilor contractuale Si a criteriilor de promovare in
grade sau tn trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/ 201I, cu
modificdrile gi compledrile ulterioare gi cu prevederile Procedurii de organizare gi
desfigurare a examenului de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului
contractual din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bdleqti gi aparatul
permanent al Consiliului Local Bileqti, aprobat prin Dispozilia nr. 1971 29.05.2015,
modificat Si completat prin Dispozitia nr. 3201 09.05.2017.

Etapele examenului de promovare:
- seleclia dosarelor - la sediul Primdriei Bdlegti - la data de l4 iunie 2019, ora

I l:00;
- proba scrisd - la sala de qedin{5 din incinta Primdriei Bilegti - la data de 25

iunie 2019, ora 10:00.

Bibliografie:
1. Constitu!ia Romdniei, republicatd;
2. Legea nr. 215/ 2001 privind administralia publicd locald, republicatd, cu

modificlrile gi completdrile ulterioare;
3.Legeanr.47712004 privind CODUL de conduitd a personalului contractual din

autoritelile gi instituliile publice, publicatd in M.O., Partea I, nr. I 105 din 26.11 .2004;
4. Ordonanla de Urgenfd a Guvemului nr. 195/ 2002, republicatd, cu modificdrile

gi completdrile ulterioare, privind circulalia pe drumurile publice;
5. Hotirdrea Guvemului nr. 139112006, cu modificarile qi completdrile ulterioare,

.. pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. l95l 2002 privind circula{ia pe

" drumurile oublice:



6. Ordonanla Guvernului nr. 271 20ll privind transporturile rutiere, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;

7. Ordonanla Cuvemului nr.37l 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a
regulilor privind perioadele de conducere, pauzele gi perioadele de odihnd ale
conducdtorilor auto gi utilizarea aparatelor de inregistrare a activitalii acestora, cu
modillcdrile gi completirile ulterioare.

Candidalii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografie
inclusiv republicirile, modificdrile gi completdrile acestora.

Pentru a participa la examenul de promovare in treapta profesionald urmdtoare
superioar6, candidaJii trebuie sd fi oblinut calificativul "foarte bine" la evaluarea
performanlelor profesionale individuale, cel pulin de doud ori in ultimii 3 ani de
activitate.

Dosarele de examen se depun pand la data de 13 iunie 2019, orele 16,00, la
Compartimentul Resurse Umane gi Funclii Publice gi conlin urmdtoarele documente:

a) cerere pentru participare la examen.
b) adeverinla eliberatd de compartimentul de resurse umane in vederea atest5rii

vechimiiin treapta profesionali din care urmeazd a se promova;
c) copie dupd cartea de identitate/ buletin de identitate
d) copii ale rapoartelor de evaluare din ultimii 3 ani de
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