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Direcţia Municipal Locato, organizează la sediul din str.Ştefan-cel-Mare, nr.259, examen de
promovare profesionala în grad imediat superior de inspector specialitate II, personal contractual, din
cadrul Biroului administrare spaţiu locativ și a Compartimentului administrare cimitir.
Examenul va consta în redactarea unei lucrări scrise pe un subiect ales, dintre cele stabilite de
către comisia de examinare.
Condiţiile de participare la examen sunt:
să aibă cel putin 6 luni în gradul profesional al funcției contractuale din care
promovează;
să nu aibă nici o sancţiune disciplinară neradiată;
pentru participarea la examenul de promovare în grad profesional imediat superior
celui deţinut, candidaţii trebuie să fi obţinut calficativul <foarte bine> la evaluarea
performanțelor profesionale individuale.
Examenul se va desfăşura în data de 17.12.2019, orele 10:00, la sediul Direcţiei Municipal Locato
Roman din str.Ștefan-cel-Mare, nr.259.
Dosarele privind înscrierea la examen se vor depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data
afişării anunţului privind organizarea concursului, până la data limită de 09.12.2019, ora 15:00, la
Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Municipal Locato Roman str.Stefan-cel-Mare,
nr.259. Relaţii la telefon nr. 0233-742280 şi va cuprinde urmatoarele documente:
- copie carnet muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane;
- copii raport de evaluare a performanțelor profesionale individuale;
- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările
ulterioare. Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă insoțite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii
legalizate.
Examenul constă în 2 etape:
1. selecţia dosarelor;
2. proba scrisă;
Anunţul de examen este afişat pe pagina de internet a Primăriei Roman la pagina Carieră şi la
avizierul Direcţiei Municipal Locato Roman, str.Ştefan-cel-Mare, nr.259.
Date de contact: Compartimentul resurse umane din str. Ştefan-cel-Mare, nr.259.
Bibliografie pentru postul inspector specialitate II, la Biroul administrare spațiu locativ:

1

-

Legea 114/ octombrie 1996 legea locuinței actualizată
Legea 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată
Legea 221/2015 privind aprobarea OG 6/2014 pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea
nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANL
Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe si spații cu altă destinație construite din fondurile
statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat
Legea 215/2001 privind administratia publica locală republicată cu modificările si completarile
ulterioare
Legea nr.477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice

Bibliografie pentru postul de inspector de specialitate II, la Compartimentul administrare cimitir:
-

Legea 82/1991 – Legea contabilitaţii, republicată cu modificarile și completările ulterioare
Anexa nr.2 la HCL nr.279/19.12.2018 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului
public de administrare a cimitirelor umane din domeniul public şi privat al municipiului Roman.
Cunostinte operare PC
Legea 215/2001 privind administrția publică locală republicată cu modificările și completarile
ulterioare
Legea nr.477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie, inclusiv
republicările, modificările şi completările acestora.
Director,

Compartiment resurse umane,

Pascariu Lucian Ioan

Țugui Carmen
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