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ANUNŢ
Comuna Agigea – Primăria organizează examen/concurs de promovare în grad
profesional în cadrul Serviciul Financiar-Contabilitate - Birou Taxe și Impozite Compartiment ”Impuneri, Colectare”
Susţinerea probei scrise a examenului/concursului de promovare în grad
profesional va avea loc în data de 26 martie 2020, ora 1000, iar susţinerea interviului în data de
30 martie 2020, ora 1400, la sediul Primăriei Comunei Agigea, Str.Bujorului nr.11, Agigea.
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional,
funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care
promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale
în ultimii 2 ani de activitate;
c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului Administrativ.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Agigea,
Str.Bujorului nr.11, Agigea, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind
organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu:
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 în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008, cu
modificările şi completările ulterioare
Bibliografia stabilită pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional în
funcţia publică de Inspector, clasa I, grad profesional superior:
1. Constituţia României;
2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ:
Partea III – Administraţia publică locală
Partea VI – Titlul I – Dispoziții generale, Titlul II -Statutul funcţionarilor publici,
Partea VII - Răspunderea administrativă
3. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX, cu modificările şi completările
ulterioare;
4. H.G.nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare;
6. Ordin nr. 3.097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) şi art. 47
alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
Relaţii suplimentare la secretarul comisiei şi la telefon 0241-738172.
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