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ANUNT

Primaria comunei Topraisar organizeaza exam en pentru promovarea In
grad profesional, imediat superior celui detinut, dupa cum urrneaza:

1. inspector, clasa I, grad profesional principal - in inspector, clasa I, grad
profesional superior, in cadrul Compartimentului Impozite ~i Taxe, Executare
SHim;

-,
2. consilier, clasa I, grad profesional principal - in consilier, clasa I;' grad

profesional superior, in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala:

3. inspector, clasa I, grad profesional principal - in inspector, clasa I, grad
profesional superior.In cadrul Compartimentului Cadastru-Patrimoniu;

4. inspector, clasa I, grad profesional principal - in inspector, clasa I, grad
profesional superior, in cadrul Compartimentului Registru Agricol.

In vederea participant la examenul de promovare In grad profesional imediat
superior celui detinut, functionarii publici trebuie sa indeplineasca cumulativ
urmatoarele condipi. conform prevederilor art. 479 alin. (1), cu exceptia lite rei b),
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile si completarile ulterioare:
- sa alba eel putin 3 ani vechime In gradul profesional al functiei pub lice din care
promoveaza:
- sa fi obtinut eel putin calificativul "bine" la evaluarea perforrnantelor
individuale In ultimii 2 ani de activitate;
- sa nu aiba 0 sanctiune disciplinara neradiata.

Bibliografia specifidi pentru examenul de promovare in grad profesional
este urmatoarea:
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a) inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului
Impozite ~iTaxe, Executare Silita:
Constitutia Rornaniei, republicata:

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarlle ~i cornpletarile ulterioare - Partea a VI-a Statutul
functionarilor publici, titlul I si II;
Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea
tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modiflcarile si completarile
ultenoare:
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse ~i de tratament Intre femei si
barbati, republicata, cu modiflcarile ~icompletarile ulterioare;
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modiflcarile ~i completarile
ulterioare (titlul IX- Impozite ~itaxe locale);
Hotararea Guvernului nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor,
cu modificarile ~icompletarile ulterioare.

b) consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului
Asistenta Socials:
Constitutia Rornaniei, republicata:
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modiflcarile si completarile ulterioare - Partea a VI-a Statutul
functionarilor publici, titlul I si II;
Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea ~i sanctionarea
tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modiflcarile ~i completarile
ulterioare;
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse ~i de tratament intre femei ~i
barbati, republicata, cu modiflcarile ~icompletarile ulterioare;
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modiflcata si completata
de Legea nr. 276/2010;
Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata,
cu modiflcarile ~icornpletarile ulterioare;
Legea nr. 448/2006 privind protectia ~i promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicata, cu modiflcarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia
~ipromovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Legea nr. 272/2004 privind protectia ~i promovarea drepturilor copilului,
republicata, cu modificarile si cornpletarile ulterioare;
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Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie
sociala in perioada sezonului rece.

c) inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului
Cadastru -Patrimoniu:
Ccnstitutia Romaniei, republicata:
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
eu modificarlle ~i curupletarile ulteriuare - Partea a VI-a Stalulul
functionarilor publici, titlul I ~i II;
Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea ~i sanctionarea
tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si cornpletarile
ulterioare;
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse ~i de tratament intre femei sl
barbati, republicata, cu rnodificarile ~i completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice
pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si
privat al comunelor, al oraselor, al municipiilor ~i al judetelor:
Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata, eu
modificarile sl completarile ulterioare;
Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie
si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, cu modiflcarile si
completarile ulterioare;
Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicata, eu modiflcarile si
completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 890/2005 privind proeedura de eonstituire,
atributiile ~i functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de
proprietate privata asupra terenurilor, a modelului ~i modului de atribuire a
titlurilor de proprietate, preeum ~i punerea in posesie a proprietarilor.

d) inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului
Registru Agricol:
Constitutia Rornaniei, republicata:
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile si completarile ulterioare - Partea a VI-a Statutul
functionarilor publici, titlul I ~i II;
Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea ~i sanctionarea
tuturor formelor de discriminare, republicata, eu modlflcartle si completarile
ulterioare;
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse ~i de tratament lntre femei ~i
barbati, republlcata, eu modificarile ~i completarlle ulterioare;
Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor mas uri de reglementare a pietei
produselor din seetorul agricol, eu modificarile ~i completarile ulterioare;
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Ordonanta Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobata prin
Legea nr. 98/2009 cu modificarile ~i completarile ulterioare;
Ordinul nr. 37/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de
completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024.

Examenul va consta intr-o proba sensa de verificare a cunostintelor si
interviu.

Examenul se va desfasura la sediul Primariel comunei Topraisar, str. Scolii,
nr. 15, judetul Constanta, la data de 08.12.2020, ora 10:00, proba sensa si la data
de 11.12.2020, ora 10:00, intcrviul.

Dosarul de concurs se depune de catre candidati in termen de 20 de zile de
la data afisarti prezentului anunt, respectiv ill perioada 05 lloiembrie - 24
lloiembrie 2020, ~i contine in mod obligatoriu:
- copie a carnetului de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de
resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se
prornoveaza:
- copii ale rapoartelor de evaluare a perforrnantelor profesionale individuale din
ultimii 2 ani de activitate;
- adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii
situatiei disciplinare a functlonarului public, in care se mentioneaza expres daca
acestuia i-a fost aplicata 0 sanctiune disciplinara, care sa nu fi fost radiata:
- formularul de inscriere,

Relatii suplimentare se pot obtine de la d-ra Bododel Ionela-Diana -
consilier, Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primariei Topraisar ~i la nr.
de tel.Zfax 0241/785.433.

Publicat azi, 05.11.2020, la sediul Primariei Topraisar si pe site-ul
www.primaria-topraisar.ro.

PRIMAR, Resurse Umane,
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