
PrimAria C'omunei Licurici 
Judeţul Gorj; Telefon/ Fax — 0253/231647 
Nr.5974 din 10.10.2019 

ANUNT 

Primăria Comunei Licurici organizează  examen de promovare in gradul 
profesional imediat superior celui deţinut al funcţiei contractuale de inspector de 
specialitate, clasa I, grad profesional I, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Licurici, după  cum urmează: 

1. La data de 28.10.2019, ora 10:00, Primăria comunei Licurici , Cu sediul in 
comuna Licurici, sat Frumuşei, nr.69, judeţul Gorj, organizează  examen de promovarea 
in grad profesional imediat superior al personalului contractual din aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Licurici, pentru următorul post: 
-1 post de inspector de specialitate, gradul profesional I- Compartimentul arhiva— care 
prin promovare va deveni inspector de specialitate, gradul profesional IA , respectiv: 
Funcţia contractuală  din care promovează: inspector de specialitate , clasa I. gradul 
profesional I; 
Funcţia contractualii in care promovează: inspector de specialitate , clasa I, gradul 
profesional I A; 
Compartimentul: Arhivă. 

2. Depunerea dosarelor: la sediul Primariei comunei Licurici, Compartimentul 
juridic, resurse umane din cadrul aparatului despecialitate al primarului la doamna Sarbu 
Carmen, consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, in termen de 5 zile 
lucrătoare de la data afişării anunţului. 

3. Modalitatea de desfăşurare a examenului: 
- examenul va consta in susţinerea unei probe sense, respectiv in redactarea unei lucrări 
prin care se testează  cunoştinţelor salariatului, in data de 28.10.2019 ora 10:00, la sediul 
Primăriei comunei Licurici şi proba interviu in data de 31.10.2019,ora 10:00. 

4. Condiţii de participare: 
- să  aibă  o vechime in gradul profesional al funcţiei din care promovează  de cel puţin 3 
ani; 
-să  fi obţinut calificativul „ foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale 
individuale eel puţin de două  on in ultimii 3 ani. 

5. Documente necesare pentru inscrierea la examen 
In vederea participării la examenul de promovare in gradul profesional imediat 

superior, salariatul va depune la registratura instituţiei: 
- cerere de inscriere adresată  conducătorului instituţiei ; 
- adeverinţă  care atestă  vechimea in muncă  şi vechimea in specialitatea studiilor; 

- copii ale rapoartelor de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 3 
ani; 
- copia actului de identitate. 

6. Termenul de depunere a documentelor departicipare la examen este de 5 zile 
lucrătoare de la data publicării anunţului,(ultima zi de depunere a dosarelor 
18.10.2019, inclusiv,ora 16:00). 

7. Punctajul minim obţinut pentru a Ii declarat admis este de minim 50 de 
puncte. 

8. Bibliografia stabilită  pentru susţinerea examenului de promovare, in raport de 
specificul activităţii şi pe baza propunerilor formulate, este următoarea: 

1. Constituţia Romaniei; 
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  , Parteaa 11I-a. Administraţia 

publica locală; 



Secretar General, 
Stroe Ion —Marius 

3.Legea nr.16/1996 —Legea Arhivelor Nationale cu modificările şi completările 
ulterioare; 

4.Legea nr.455/2001 privind semnătura electronică , republicată  (rl); 
5. Hotărdrea nr.1259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice 

pentru aplicarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică; 
6.Legea nr.135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronică; 
7. O.U.G.nr.27/2002 privind reglementarea activitălii de soluţionare a activităţii de 

soluţionare a petiţiilor,  , cu modificările şi completările ulterioare; 
8. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare, actualizată; 
9.Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională  in administraţia publică  locală, 

actualizată  
Alte relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primdriei Comunei Licurici. 

telefon — 0253/231647. 

Primar, 
Drăguleseu Li 

Afisat azi:11.10.2019, 
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