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Primăria Roman organizează examen de promovare în grad profesional superior
celui deţinut, pentru funcţionari publici de execuţie din cadrul Direcţiei Locale Roman
şi aparatului de specialitate al primarului municipiului Roman.
Pentru participarea la examenul de promovare în gradul profesional imediat
superior celui deţinut, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
- cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- sa fi obținut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor
individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile
legii.
Concursul/examenul se va desfăşura în data de 20.03.2017, ora 10,00, proba
scrisă, la sediul primăriei Roman.
Dosarele se vor depune în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului
privind organizarea concursului, la Serviciul resurse umane, salarizare, cam. 21.
Anexăm alăturat bibliografia specifică:
- pentru posturile din cadrul Direcției Poliția Locală:
- Legea nr. 61/1991 republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme
de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
- Legea nr. 155/2010 republicată – Legea poliției locale;
- Hotărârea nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și
funcționare a poliției locale;
- Legea nr. 60/1991 republicată privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.
- pentru posturile din cadrul Direcţiei Urbanism Administrarea Teritoriului:
- Hotararea nr. 218/25.03.2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019;
- Ordinul nr 734 /480/1003/3727 din 29.04.2015 privind aprobarea Normelor de
completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
- Legea 87/2016 ;
- Legea 16/1994 Legea arendei-actualizata la 05.03.2008;
- Legea 87/2016 din 3 mai 2016 privind modificarea si completarea Legii nr 145/ 2014
pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;
- pentru posturile din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:
- Legea 207/2015 Codul de Procedura Fiscala, cu modificari
- Legea 227/2015 Codul Fiscal cu modificari
Bibliografia obligatorie pentru toate posturile:
1. Legea 188/1999r privind statutul funcţionarilor publici
2. Legea 7/2004r privind codul de conduită al funcţionarilor publici.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie
inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
Dosarele de concurs conţin următoarele acte:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de
resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se
promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din
ultimii 2 ani;
c) formularul de înscriere care se poate descarca de pe site-ul institutiei de la adresa
www. primariaroman.ro sectiunea Carieră.
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