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Nr. 5704 din 02.06.2015

A N U N Ţ
Primăria  comunei  Bălești,  județul  Gorj,  organizează  examen  de  promovare  în

gradul  imediat  superior  pentru   funcția  contractuală  de  execuție  de  consilier  juridic,
gradul II, din cadrul Consiliului Local Bălești. 

Examenul se organizează în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI
– CADRU  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade  sau  în  trepte  profesionale  imediat  superioare  a  personalului  contractual  din
sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice,  aprobat  prin  H.G.  nr.  286/  2011,  cu
modificările  și  completările  ulterioare,  prevederile  Regulamentului  de  organizare  și
desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului
contractual  din  aparatul  de  specialitate  al  Primarului  Comunei  Bălești,  județul  Gorj,
aprobat  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  Bălești  nr.  31/  27.03.2015,  precum  și  cu
prevederile Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade
sau  trepte  profesionale  a  personalului  contractual  din  aparatul  de  specialitate  al
Primarului Comunei Bălești și aparatul permanent al Consiliului Local Bălești, aprobat
prin Dispoziția nr. 197/ 29.05.2015.  

Examenul de promovare se va desfășura în data de 17 iunie 2015, ora 12:00,  la
sala de ședință din incinta Primăriei Bălești și va consta în redactarea unei lucrări scrise
pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare. 

Bibliografie:
- Constituția României, republicată;
-  Legea  nr.  215/  2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,   cu

modificările şi completările ulterioare;
-  Legea  nr.  213/  1998 privind  bunurile  proprietate  publică,  cu  modificările  și

completările ulterioare;
- Legea nr. 287/ 2008 privind Codul civil, actualizată;
-  Legea  nr.  134/  2010  privind  Codul  de  procedură  civilă,  republicată,  cu

modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și

funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
-  Legea  nr.  554/  2004,  a  contenciosului  administrativ,  cu  modificările  și

completările ulterioare;
- Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din

autoritățile și instituțiile publice. 
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Candidatul  va  avea  în  vedere  la  studierea  actelor  normative  din  bibliografie
inclusiv republicările, modificările și completările acestora. 

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional următor 
superior, candidații trebuie să fi obținut calificativul  “foarte bine” la evaluarea 
performanțelor profesionale individuale,  cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care 
acesta s-a aflat în activitate.

                  P R I M A R,                                                    S E C R E T A R,
  Ing. Paicu Aristică                               Jr. Baldovin Constantin-Cristi
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A N U N Ţ

Anunțul  nr.  5704/  02.06.2015  privind  organizarea  examenului  de
promovare în gradul imediat superior pentru funcția contractuală de execuție
de  consilier  juridic,  gradul  II,  în  cadrul  Consiliului  Local  Bălești,    se
completează după cum urmează:

Dosarul de examen se depune până la data de 9 iunie 2015, orele 
16,00, la Compartimentul Resurse Umane și Funcții Publice și conține 
următoarele documente:
   a) cerere pentru participare la examen.
   b)  adeverinţa  eliberată  de  compartimentul  de  resurse  umane  în
vederea atestării vechimii în gradul sau treapta profesională din care se
promovează;
   c) copie după cartea de identitate/ buletin de identitate ;
   d) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale
individuale din ultimii 3 ani în care candidatul s-a aflat în activitate.

                P R I M A R,                                                S E C R E T A R,
  Ing. Paicu Aristică                               Jr. Baldovin Constantin-Cristi
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