ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMĂRIA COMUNEI SCUTELNICI

Tel: 02�,8-783-511 Fax: 0238-783660;
secretai ·@prir,f).ariascu teInici. ro

e-mail:

Nr.2895 / 07 .0f>.2021

ANUNT
Pri măria c0munei Scutelnici, cu sediul în localitatea Scutelnici, strada Primariei , nr. 1,
judeţul Buzau, în baza Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administn.tiv, organizează concurs/examen pentru promovarea în grad profesional imediat
superior celui deţinut pentru funcţionari publici de executie, pe perioada nedeterminata cu
norma int·eaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana .
Functia pJblica de executie din aparatul de specialitate al Primarului Comunei
Scutelnici pentru care se organizeaza concursul de promovare in grad professional este;
-lrspector, clasa I, grad profesional superior- COMPARTIMENTUL BUGET-FINANTE,
IMPOZIT!:, TAXE LOCALE SI RESURSE UMANE

Ccndiţii s·)ecifice de participare la examen:
a) ;ă aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care
pre ,movează;
c) ,ă fi ob( inut cel puţin calificativul „bine" la evaluarea performanţelor individuale în
ultimii 2 ani de activitate;
d) să nu a bă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului Codului
ad ninistrntiv.
D2ta, ora şi locul de desfăşurare a concursului/examenului:
- proba scrisă în data de 08.07.2021, ora 10,00, la sediul primăriei.
De sarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data
puJlicarii :muntului, respectiv in perioada 07.06.2021 -28.06.2021
Bi Jliogralia si tematica pentru concurs de promovare:
- C onstitutia Romaniei - republicata;
- (1rdonama de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul I
şi I ale Pfil1ii a VI a şi Partea VII;
- (1rdonama guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
foi melor ele discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- 1 egea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
rer,ublicatft, cu modificările şi completările ulterioare;
- [_ egea contabilitatii nr. 82/1991 , cu modificarile si completarile ulterioare;
- 1 egea nr 273/2006 privind finanţele publice locale;
- 1 egea nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- 1 egea 2n12015 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare;
- 1 egea 207/2015 pri ilid Codul de procedura fiscala, cu modifica.rile si completarile
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Secretar general,
Jr. Po a Dumitru
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