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JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEȘ
            PRIMAR     
Nr.. 18205/23.06.2021

                                                     A N U N Ț
                                                                                         

         Primăria municipiului Caransebeș organizează examenul  de
promovare în grad     profesional în perioada   26.07.2021-.28.07.2021 
pentru următoarele funcții publice  de execuție din cadrul  Aparatului de 
specialitate al Primarului:

1. inspector de specialitate, clasa I, grad profesional superior - 
Compartimentul urmarire si executare silita

2. consilier, clasa I, grad profesional principal  - Compartimentul 
stabilire impunere  incasare si inspectie fiscala

3.consilier, clasa I, grad profesional principal - Compartimentul 
stabilire impunere  incasare si inspectie fiscala

       Condițiile de participare la examen de promovare în grad profesional a funcționarilor 
publici de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului:

   Condiții de participare la concursul de promovare în grad profesional, conform art. 479,
alin.1, cu excepția lit. b din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani 
de activitate;
d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile HG 57/2019 privind Codul 
administrativ

   Dosarul  de  concurs depus de  către  candidații  pentru concursul  de  promovare în grad
profesional va conține în mod obligatoriu: 
* copie de pe carnetul  de muncă sau adeverința  eliberată  de compartimentul  resurse umane în
vederea atestării vechimii în grad profesional  din care se promovează;
*copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
* formularul de înscriere.

      Dosarele de înscriere se depun până la data de 12.07.2021
  Concursul/examenul de promovare se va desfașura la sediul Primăriei municipiului Caransebeș.
  Probele stabilite pentru concurs vor avea loc în intervalul 26.07 - 28.07.2021, după cum urmează:

  PROBA SCRISĂ va avea loc în data de 26.07.2021, ora 10.00
  INTERVIU va avea loc în data de 28.07.2021,  ora  12.00

             BIBLIOGRAFIE COMUNA 
1.O.U.G. nr. 57/2019, privind  Codul administrativ:Partea VI Titlul I si Titlul II
2.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei
și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare.
3.Ordonanța nr.  137/2000,  republicată,  privind  prevenirea  și  sancționarea
tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
4.Constitutia Romaniei



 

Bibliografie pentru fiecare functie 

  Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional principal  -  
Compartimentul stabilire impunere  incasare si inspectie fiscala

1) Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala- Titlul I , Titlul V
2) Legea 227/2015 privind codul Fiscal -Titlul IX-Impozite si taxe locale

    Pentru postul de inspector de specialitate , clasa I, grad profesional
superior
    Compartimentul urmarire si executare silita

1) Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala- Titlul I , Titlul V, Titlul VII
2) Legea 227/2015 privind codul Fiscal -Titlul IX-Impozite si taxe locale
3) OUG nr.2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiunilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare

                                                PRIMAR,

                                  FELIX-COSMIN BORCEAN 


