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ANUNȚ 
 
 
 

 Având în vedere prevederile art. 478, art. 479  alin.(1) lit. a), lit.c), lit. d), art. 618 alin. (22), 
corelat cu alin. (10-19) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și 
completările ulterioare şi în temeiul art. 39 alin. (2), art. 126 din Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

 
PRIMĂRIA COMUNEI ROSEȚI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE 

PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR  A UNOR FUNCȚIONARI 
PUBLICI  DE EXECUȚIE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL 

PRIMARULUI COMUNEI ROSEȚI LA DATA DE: 
 

- 27 DECEMBRIE 2022, ORA 9.00- PROBA SCRISĂ 
- 29 DECEMBRIE 2022, ORELE 10.00- INTERVIUL 

 
 

 Dosarele de  examen se vor depune în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind 
organizarea examenului de promovare în grad, respectiv până la data de 14 decembrie 2022 și vor 
conține în mod obligatoriu: 

- formularul de înscriere prevazut în anexa nr.3; 
- adeverinţă care să ateste vechimea în gradul profesional din care promovează al funcționarului 

public; 
- copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani; 

 
 

Bibliografia de examen se afișează la sediul instituției și se postează pe site–ul instituției  
www.comunaroseti.ro. la secțiunea carieră. 

Relații suplimentare se vor solicita la secretarul comisiei de examen.  
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BIBLIOGRAFIE 

 
 

A.  compartiment Resurse Umane Buget Local-Impozite și Taxe Locale 
 
 

1. Constituția României, 
2. Codul Administrativ-O.U.G nr. 57/2019- Partea a III-a Titlul I, Titlul V, Titlul VI; 
                                                                      -Partea a VI-a Titlul I, II,    
3.Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,  republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
5. Legea nr.227/2015 titlul IX privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
6.  Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

 
B. compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Achiziții Publice  
1.Constituția României, 
2.Codul Administrativ-O.U.G nr. 57/2019- Partea a III-a Titlul I, Titlul V, Titlul VI; 
                                                                 -Partea a VI-a Titlul  I, II,    
3.Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,  republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 
6. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice. 
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