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ANUNŢ

Având în vedere prevederile HG nr. 286/2011 privind Regulamentul-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 prevederile Dispoziţiei Primarului comunei Perieţi, Judeţul Olt,
nr. 147/ 2017, privind aprobarea procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Perieţi, judeţul Olt,
Primăria comunei Perieţi organizează, în data de 06.10.2017, ora 10:00, la sediul său din strada înv.
Gheorghe Lincă nr. 424,
examen de promovare în grad profesional imediat superior, a personalului contractual din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Perieţi, judeţul Olt, pentru următoarele
posturi:
1. - un post de execuţie de Agent agricol dubutant, care prin transformare va deveni Agent agricol
Gradul /Treapta II, din cadrul Compartimentului Agricultură şi patrimoniu;
2. - un post de Administrator Gradul/Treapta II, care prin transformare va deveni Administrator
Gradul/Treapta I, din cadrul Compartimentului tehnic-administrativ şi situaţii de urgenţă;

Examenul va consta într-o probă scrisă, potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) din HG nr. 286/2011.
Potrivit dispoziţiilor art. 43 alin. (3) din HG nr. 286/2011, pentru a participa la examenul de
promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, candidatul trebuie să îndeplinească următaorele
condiţii:
Pentru postul de Agent agricol debutant din cadrul Compartimentului Agricultură si patrimoniu:
sa finalizeze perioada de stagiu necesară;
Pentru postul de Administrator din cadrul Compartimentului tehnic-administrativ şi situaţii de urgentă:
-

să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul/treapta profesională a funcţiei contractuale din care
promovează;
să fi obţinut cel puţin calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale
individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;

în vederea participării la examenul de promovare în grade profesionale imediat superioare, candidaţii
vor depune în termen de 5 zile lucrătoare, dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu următoarele
documente:
a) cerere pentru participare la examenul de promovare în grade profesionale imediat superioare;
b) copie act de identitate;
c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în
gradul/treapta din care se promovează;
d) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani/
referat de evaluare a performanţelor profesionale individuale

BIBLIOGRAFIE
X. Pentru organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior - post de execuţie
de Agent agricol debutant, din cadrul Compartimentului Agricultură şi patrimoniu;
-

-

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare (Capitolul III - Primarul şi viceprimarul, Capitolul IX - Actele autorităţilor administraţiei
publice locale şi comunicarea acestora, Capitolul X - Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale).
Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile
publice;
Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
O.G. nr 28/2008 privind registrul agricol cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 218/2015 privind registrul agricol în perioada 2015-2019.

2. Pentru organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior - post de execuţie
de Administrator, din cadrul Compartimentului tehnic-administrativ şi situaţii de urgenţă;
-

-

Legea nr, 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare (Capitolul III - Primarul şi viceprimarul, Capitolul IX - Actele autorităţilor
administraţiei publice locale şi comunicarea acestora, Capitolul X - Secretarii unităţilor
administrativ-teritoriale);
Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile
publice;
Legea nr. 22/1969 -privind angajarea gestionarilor, actualizata prin Legea nr.54/1994 şi Legea
187/2012.
Decret nr.209/1976 -pentru aprobarea Regulamen
tiilor de casa,actualizat;
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