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ANUNT
Nr. 1432  din 06.04.2022

          
                      Directia Municipal Locato Roman organizează la sediul instituției
din str. Stefan cel Mare, nr. 259, examen de promovare în grad profesional imediat
superior a unor salariați, personal contractual, din postul inspector de specialitate II
din cadrul Biroului Administrare Spatiu Locativ si din cadrul Serviciului Cimitir
ale D.M.L. Roman. 

                       Examenul se organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr.
286/2011 pentru aprobarea  Regulamentului-  cadru privind stabilirea principiilor
generale  de  ocupare  a  unui  post  vacant  sau  temporar  vacant  corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice şi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

                       Pentru a participa la examenul de promovare în grade profesionale
imediat  superioare,  candidaţii  trebuie să  fi  obţinut  calificativul  "Foarte bine" la
evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3
ani, în care aceștia s-au aflat în activitate.

                       Pentru promovarea in postul de inspector de specialitate I din cadrul
Biroului Administrare Spatiu Locativ:

a)    Bibliografia:
1. Legea  nr.  500/2002  privind  finantele  publice,  cu  modificarile  si

completarile ulterioare;



2. O.U.G.  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare-(Partea I, Partea a VI-a Titlul II Cap. I, Cap. III,
Cap. IV, Cap. V, Partea a VII-a, Partea a VIII-a).

3. Legea  nr.10/1995  privind  calitatea  in  constructii,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare;

4. Legea nr.152/1998 privind infiintarea A.N.L., republicata, cu normele de
aplicare nr.962/2001 modificate;

5. Legea  locuintei   nr.114  din  11  octombrie  1996  cu  modificarile  si
completarile ulterioare;

6. Legea 241 din 16 mai 2001 pentru aprobarea O.U.G. nr.40/1999 privind
protectia chiriasilor si  stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de
locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. H.G. nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp),
practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului
public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ teritoriale ale
acestuia;

8. Legea  nr.  448/2006  privind  protectia  si  promovarea  persoanelor  cu
handicap, republicata.

   b)  Tematica:
Tematica concursului va cuprinde bibliografia in totalitate.

                      Pentru promovarea in postul de inspector de specialitate I din cadrul
Serviciului Cimitir:

a)   Bibliografia:
1. Constituţia României, republicată;

  2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

            3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;
            4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei
şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
            5. Legea 544/2001, actualizată, privind liberul acces la informațiile de 
interes public;
            6. OUG nr. 71/2002, actualizată, privind organizarea și funcționarea 
serviciilor publice de admninistrare a domeniului public și privat de interes local;
            7. Legea nr. 51/2006 republicată/actualizată privind serviciile comunitare 
de utilități publice;



              8. Legea 102/2014, actualizată – privind cimitirele, crematoriile umane si 
serviciile funerare;
              9. HCL 279 din 19.12.2018, cu modificările şi completările ulterioare 
privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului public pentru 
Administrarea Cimitirelor Umane din domeniul public și privat al municipiului 
Roman.

           b) Tematica:
- Reglementări privind drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
- Reglementări privind funcția publică;
- Reglementări privind administrația publică;
- Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și 
libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și 
discriminare;
- Reglementări privind transparența și liberul acces la informațiile de interes 
public;
- Reglementări privind egalitatea de șanse;
- Reglementări privind gestionarea serviciilor de administrare a domeniului public 
și privat;
- Reglementări privind cunoașterea și respectarea dispozițiilor din R.O.F al 
Serviciului public pentru Administrarea Cimitirelor Umane din domeniul public și 
privat al municipiului Roman.

                       Examenul se va desfăşura în data de 20.04.2022, ora 10: 00 la sediul
D.M.L. Roman, din str. Stefan cel Mare, nr. 259 şi va consta în susținerea unei
probe scrise. 

Date  de  contact:  Biroul  Resurse  umane  din  cadrul  Directiei  Municipal  Locato
Roman, tel. 0233742280.

          Director,                                                                              Intocmit

                                                                                        Inspector de specialitate
RU,

Pascariu Lucian- Ioan                                                       Vartolas Elena- Gabriela
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