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ANUNŢ 

- Primăria Comunei Vladimir organizează concursului/examenului de promovare în gradul 
profesional imediat superior al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent în 
cadrul Compartimentului Cadastru, din aparatului de specialitate al Primarului comunei Vladimir. 

- Informaţii privind organizarea şi desfăşurarea concursului: 
- Propunem pentru desfăşurarea concursului/examenului de promovare în gradul următoarele date: 
- data susţinerii probei scrise:.10.02.2019, ora IO3 , la sediul Primăriei comunei Vladimir; 

- -data susţinerii probei interviu: interviul se va desfăşura cu respectarea prevederilor art.56 din H.G. nr. 
611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

2. Termenul de depunere al dosarelor la concursul/examenul de promovare 
Data limită de depunere a dosarelor de concurs este în termen de 20 de zile de la data publicării 

prezentului anunţ. Dosarul de concurs va conţine, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 127 din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

3. Condiţii de participare 
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public 

trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
- să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, 

seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă 
de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate; 

- să fi obţinut cel puţin calificativul „bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de 
activitate; 

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod administrativ. 

4. Bibliografie: 
- Constituţia României, republicată, 
- O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ, 

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată. 
-Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, privind stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor; 
-Legea nr.231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
- Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietăţii si justiţiei, precum si unele 

masuri adiacente,cu modificările şi completările ulterioare; 
-.H.G. nr.890/2005 privind Regulamnetul privind procedura de constituire,atribuţiile şi 

funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor,a modelului şi 
modului de atribuire a titlurilor de proprietate,precum şi punerea în posesie a proprietarilor,cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire,în natură sau prin 
echivalenta imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; 
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5. Documente necesare la dosarul de concurs Ia concursul/examenul de promovare în gradul 
profesional imediat superior 

Dosarul de concurs depus de către candidaţii la concursul/examenul de promovare în gradul 
profesional imediat superior va conţine în mod obligatoriu: 

1. Adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane care atestă vechimea în gradul profesional 
din care promovează funcţionarul public şi situaţia disciplinară a acestuia; 

2. Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani; 
3. Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor public, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din 
cadrul instituţiei. 

Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei Comunei Vladimir, comuna Vladimir, 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Vladimir, dl. Enache Constantin , secretar, 

telefon fix 0253/230299, fax 0253230175 , mobil 0769671808, e-mail primaria.vladimir@yahoo.com 
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