ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI
Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat
Nr. 10669 din 14.06.2022
ANUNŢ
PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD
PROFESIONAL A PERSONALULUI CONTRACTUAL
Având în vedere prevederile art. 411 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare al personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-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,
cu modificările și completările ulterioare, Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat Petrosani,
ANUNȚĂ organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grad profesional a personalului
contractual din cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public şi Privat, astfel:
Promovare în grad profesional
- Inspector de specialitate gr.II din cadrul Compartimentului asociații de proprietari - inspector de
specialitate gr.I
Condiții de participare la examen:
Pentru a participa la concursul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare,
candidatul trebuie să fi obținut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanțelor profesionale
individuale cel putin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
Examenul constă în:
- proba scrisă pentru promovare în grad profesional
Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional, inspector de specialitate gr.I
din cadrul Compartimentului asociații de proprietari:
 Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ –Partea a VI-a, Titlul III Personalul
contractual din autoritățile și instituțiile publice - MONITORUL OFICIAL nr. 555 / 2019,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
 Legea locuinței nr. 114/1996, republicată;
 Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari și
administrarea condominiilor.
Dosarul de concurs
Pentru înscrierea la examenul de promovare candidații vor prezenta un dosar de examen care va
conține următoarele documente:
a) Cerere de înscriere la examen adresată conducătorului instituției publice;
b) Adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul
profesional sau în treaptă profesională din care se promovează, precum și adeverința din care să rezulte
că angajatul nu se află sub o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii;
c) Copiile de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale.
Examenul va avea loc în data de 29.06.2022, ora 10 proba scrisă la sediul Primariei
municipiului Petrosani.
Director executiv,
Preda Laurențiu Ciprian

Compartiment resurse umane,
Pavel Raluca Cristina

