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 A N U N Ţ 

Primaria comunei  Coşereni  organizează în  data de  23  mai    2017, concurs de promovare în grad 

professional pentru  funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei  Coşereni, care îndeplinesc condiţiile de promovare din  consilier, grad professional “ principal “ 

în consilier, grad profesional “ superior “ .

In conformitate cu  prevederile din  H.G.R. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, facem 

următoarele precizări:

I. Condiţii de desfăşurare a concursului:

- data limită de depunere a dosarului este de 12  mai  2017;

- instituţia publică la care se depune dosarul de înscriere al candidaţilor este Primăria comunei Coşereni , str. 
Calea Bucureşti, nr. 130, judeţul Ialomita , la secretarul comisiei de concurs ;

Dosarele trebuie să conţină:

  a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea de Guvern nr.611/2008, care se pune la 
dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul Primariei comunei Coşereni.

   b) copia actului de identitate; 

   c) copie de pe carnetului de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea
atestării vechimii în gradul profesional din care promovează; 

  d)  copii de pe rapoartele de evaluare din ultimii 2 ani ;

  e)  cazierul administrativ.

II. Conditii de participare la concurs:

    a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

    b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani; 

    d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii. 
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III. Bibliografia de concurs     : 

1. Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia public localǎ, republicatǎ, cu modificarile şi 
completǎrile  ulterioare

2. Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatǎ, cu modificarile şi 
completǎrile  ulterioare

3. Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduitǎ al funcţionarilor  publici, republicatǎ, cu 
modificarile şi completǎrile  ulterioare

4. Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal,  cu modificarile şi completǎrile  ulterioare  (Titlul  IX)

5. Legea nr. 207/ 2015 privind Codul  de procedură fiscală,  cu modificarile şi completǎrile  
ulterioare  

6. Legea nr. 273/2006 privind  finantele  publice  locale, actualizata


