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         Primăria municipiului Caransebeș organizează examenul  de
promovare în grad     profesional în perioada   27.07-29.07.2021 pentru 
următoarele funcții publice  de execuție din cadrul  Aparatului de 
specialitate al Primarului:

1. consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul  
Compartiment administrare spatiu locativ

2. consilier, clasa I, grad profesional principal- Compartimentul 
verificare ocupare domeniu public, parcari si utilitati publice

3. consilier, clasa I, grad profesional principal- Compartimentul 
verificare ocupare domeniu public, parcari si utilitati publice

4. consilier juridic, clasa I, grad profesional principal- 
Compartimentul juridic si contencios

       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 13.07.2021
  Concursul/examenul de promovare se va desfașura la sediul Primăriei municipiului Caransebeș.
  Probele stabilite pentru concurs vor avea loc în intervalul   27.07-29.07.2021, după cum urmează:

  PROBA SCRISĂ va avea loc în data de 27.07.2021, ora 10.00
  INTERVIU va avea loc în data de 29.07.2021,  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 functia de  consilier juridic , clasa I, grad profesional principal-
Compartimentul juridic si contencios :

1)Codul de procedură civilă – Titlul preliminar; Cartea I – Dispoziţii generale; Cartea a II-a,
Titlul I- Procedura în faţa primei instanţe;
2)  Regulamentul  (UE)  2016/679  privind  protecţia  persoanelor  fizice  în  ceea  ce  priveşte
prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  şi  privind  libera  circulaţie  a  acestor  date  şi  de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), 

 Pentru functia de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul administare
spațiul locativ:

1) Legea nr. 85/1992  privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din
fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

2)Legea 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

          Pentru functiile de consier, clasa I, grad profesional principal -Compartiment Verificare
ocupare domeniu public, parcari și utilitati publice

1) HCL nr. 56/2018 privind aprobarea regulamentului de funcționare al sistemului de taxare
a stationarii  și  parcarii  autovehiculelor în municipiul  Caransebes,  respectiv  Regulamentul
privind  atribuirea  locurilor  de  parcare  în  parcarile  dr  resedinta  și  de  eliberare  a
abonamnetului de parcare lunar.
2)ORDONANŢA nr. 71 din 29 august 2002  privind organizarea şi  funcţionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

                                                PRIMAR,

                                  FELIX-COSMIN BORCEAN 


