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ANUNŢ
privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte imediat superioare
a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Orlat şi al serviciilor publice fără personalitate juridică , de subordonare
locală
În conformitate cu prevederile art. 411 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi prevederile Dispoziţiei Primarului
Comunei Orlat nr. 97 / 2011 privind aprobarea Regulamentului – propriu de promovare in
grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Primariei Comunei
Orlat,
Primăria Comunei Orlat , Judetul Sibiu , organizează în data de 04.04.2018 , ora 10,
la sediul Primăriei Comunei Orlat , examen de promovare în grade sau trepte imediat
superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Orlat şi al serviciilor publice fără personalitate juridică , de subordonare locală ,
pentru posturile menţionate mai jos :
a) Compartimentul Administrativ-agricol
- 2 posturi de inspector de specialitate , grad II , pentru promovare în inspector de
specialitate , grad I
b) Compartimentul Impozite şi taxe
- 1 post de inspector de specialitate , grad II , pentru promovare în inspector de
specialitate , grad I
c) Compartiment Biblioteca comunală

- 1 post de bibliotecar treapta II pentru promovare în bibliotecar treapta I
d) Compartiment Apă- Canal
- 1 post de inspector de specialitate , grad I , pentru promovare în inspector de
specialitate , grad IA
Conform art. 43 alin. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
, pentru a participa la examenul de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi
obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel
puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
Cererea de înscriere la examen adresată conducătorului instituţiei , adeverinţa care
atestă vechimea în gradul sau treapta din care se promovează împreună cu copiile
rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimiii 3 ani se vor
depune până în data de 28.03.2018 la secretarul comisiei de examinare , dna Opriş CristinaElena .
Proba scrisă a examenului va avea loc în data de 04.04.2018 , ora 10 , la sediul
Primăriei Comunei Orlat din Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 .
Bibliografie:
a) Compartimentul Administrativ-agricol



Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 , republicată
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

b) Compartimentul Impozite şi taxe



Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX Impozite şi taxe locale

c) Compartiment Biblioteca comunală



Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată
Legea bibliotecilor nr. 334/2002 , republicată

d) Compartiment Apă - Canal



Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată
Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 , republicată.
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