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PRIMARIA COMUNEILUNCA BANULUI
JUDETUL VASLUI

ANUNT
EXAⅣIEN DE PROplEOVARE IN CLASA
Primlria Comunei Lunca Banului orparizeazd:
- EXAMEN DE PROMOVARE iN C[,ASA a tunclionarului public
care a absolvit o formd de inv6!6m6nt superior de scurtS duratE de 3 ani, formd
de inv6{6mAnt la distan!6 in specialitatea in care iqi desfEgoard activitatea sau
considerat6 de autoritatea ori institu{ia publicd ca fiind util6 pentru desfigurarea
conformitate cu
data de 28.12.2018, examen desfEgurat
activitefi
prevederile Ordinului ANFP nr. 476312012 - aprobarea regulamentului privind
organizarea qi desfrqurarea examenului de promovare in clas6 a funclionarilor
pubiici, a prevederilor art. 68 din Legea 188/1999, republicatd privind Statutul
funclionarilor publici cu modificdrile gi completdrile ulterioare qi a prevederilor
HG 61112008 actue,lizatd pentru aprobarea normelor privind organizarea qi
dezvoltarea carierei funclionarilor publici cu modificdrile qi completdrile

in

in

ulterioare.
Functia publica ce va

fi

supusa transformarii este referent asistent ,clasa
Ill,compartiment impozite si taxe care prin transformare va deveni referent de
specialitate, asistent ,clasa II.

I. Desfiqurarea examenului:
Dosarul de inscriere Ia examen se depune de catre candidat in termen
maxim de 5 zile lucratoare de la data afisarii anuntului.
Examenul de promovare in clasa se organizeaza la sediul Primariei
Lunca Banului in data de 28.12.2018, ora 10,00, proba scrisa iar la ora 13,00interviul.
Examenul costa in proba scrisa si interviu.
Pentru probele examenului punctajele se stabilesc dupa cum urmeazai
a) pentru proba scrisa punctajul este de maximum 100 de puncte
b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.
Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut:
a) minimum 50 de puncte in cadrul examenului organizat pentru
promovarea in clasa a functionarului de executie
Sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut :
a) minimum 50 de puncte in cadrul examenului organizat pentru
promovarea in clasa a functionarului public de executie.
Punctajul final se calculeazaprin insumarea puntajelor obtinute la proba
scrisa si interviu.
Il.Conditii de participare la examen

Candidata trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.l44 alin. I
din HG nr.61ll2008 actualizala pentru aprobarea normelor privind organizarea
si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile
ulterioare.

Candidata trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.l din
Regulamentul pentru organi zarea si desfasurarea examenului de promovare in
clasa a functionarilor publici emis de Agentia Nationala a Functionarilor Publici.
Dosarul de inscriere la examen conform prevederilor art. 127 din HG 61112018
modificat6 qi completatd va conline in mod obligatoriu:
- diploma de absolvire sau dupi caz adeverinla care si ateste absolvirea
unei forme de inv6!6m6nt superior de lungd duratS, de scurtd duratd sau a
studiilor universitare de licenld precum gi o cerere de inscriere a examenului de
promovare in clasd.
- dosarul se depune in termen de 5 zile de la data afigirii la sediul
prim6riei comunei Lunca Banului.
III. Bibliografla pentru examenul de promovare in clasd a func{ionarului
public din cadru1 compartimentului impozite qi taxe:
- Legea 188/1999 privind Statutul Func{ionarului Public, republicatd
- Legea nr. 712004 privind Codul de Conduitd a functionarului public
republicatd
- Legea nr. 21512001 privind administralia publicd 1oca16 republicat6
-Legea nr.227 12015 - Codul fiscal, republicata cu completarile si
modificarile ulterioare:Titlul IX"Impozite si taxe" ;
-Constitutia Romaniei, republicata.
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