
A N U N Ţ 

 

 

Primăria Comunei Moţca,  judeţul Iaşi organizează în data de 23.11.2022 examen/concurs de 

promovare în gradul  profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici din 

cadrul Primăriei Comunei Moțca. 

 

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior 

celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

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 anuală a   performanţelor individuale în 

ultimii 2 ani de activitate 

c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată; 

 

ACTE NECESARE  înscrierii la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui 

deținut, pentru funcționarii publici: 

a) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul 

profesional din care se promovează;  

b) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei 

disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o 

sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată; 

c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de 

activitate; 

d) formularul de înscriere 

 

BIBLIOGRAFIE 

Compartiment Contabilitate 

1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

2. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare- TITLUL IX- 

Taxe și impozite locale 

       4. H.G. nr. 1/2016 privind pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal- Titlul IX- Impozite și taxe locale 

 

 

Compartiment JURIDIC 

1. LEGE nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă: 

  - Cartea I- Dispoziții generale 

             - Cartea a II-a - Procedura contencioasă 

  - Cartea a V-a- Despre executarea silită. 
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      2. LEGE Nr. 287/2010 privind Codul Civil: 

              - Cartea a III-a- Despre bunuri 

                         - Cartea a IV-a- Despre moștenire și liberalități 

  - Cartea a V-a- Despre obligații 

  - Cartea a VI-a-Despre prescripţia extinctivă, decădere şi calculul termenelor 

3. LEGE Nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, republicată 

4. LEGE Nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată 

5. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

Compartiment AUDIT 

1. LEGE nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată și actualizată 

2. H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit 

public intern 

3. LEGE nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată 

4. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

Termen de depunere a dosarelor: 20 de zile de la data publicării anunţului 

 

                         

 

 

Publicat astăzi,21.10.2022 

Compartiment Resurse Umane 

Insp. Ungureanu Roxana- Elena 


