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Nr. 3912 /05.09.2018

ANUNȚ
Primăria comunei Ciocani organizează examen/concurs de promovare în grad profesional
principal, nivelul studiilor S, funcţia publică de consilier, compartimentul urbanism, în perioada
25.09.2018 ora 10, 00 – proba scrisă şi 28.09.2018 , ora 10,00 –interviul, la sediul Primăriei comunei
Ciocani.
Dosarele de concurs/examen se vor depune pînă la data de 18.09.2018 , ora 16,00 la sediul
Primăriei comunei Ciocani . Selecția dosarelor se va face pînă la data de 20.09.2018, ora 15,30.
Dosarele de concurs /examen vor conține:
- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în
vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
- formularul de înscriere tip , prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008(se va pune la dispoziție
de către Primăria comunei Ciocani).
Condiții de participare:
-să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
-să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani
în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei
legi.
Bibliografia cuprinde :Constituția
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici ;
Legea nr. 50/1991 , republicată,privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, cu modificările ulterioare;
Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificări;
HG nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
Reprezentanţii Primăriei comunei Ciocani în comisia de examen/concurs:
Merlan Adrian, consilier , nivelul S, grad profesional superior , compartimentul agricultură și
cadastru, membru;
Prodan Paula , consilier, nivelul studiilor S, grad profesional principal, compartimentul
asistenţă socială, membru;
Reprezentanţii Primăriei comunei Ciocani în comisia de soluţionare a contestaţiilor:
Tofan Elena, consilier, nivelul studiilor S, grad profesinal superior, compartimentul
contabilitate, membru;
Olaru Vasilica, consilier, nivelul studiilor S, grad profesional superior, compartimentul
contabilitate, membru.
Persoana de contact : Abaza Iosefina, secretar , telefon/fax: 0235709826, 0786889160,
e-mail: primaria.ciocani@yahoo.com, adresa de corespondență: Primăria comunei Ciocani, sat
Ciocani, comuna Ciocani, județul Vaslui.
Primar,
Călin Gheorghe

