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Nr. 4608/15.06.2020
ANUNT

Primaria comunei Cordun, judetul Neamt, str. Vasile Alecsandri nr.101,
organizează concurs/examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior,
respectiv in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional
principal din cadrul Serviciului public de asistenta sociala din aparatul de specialitate
al primarului comunei Cordun judetul Neamt.
Pentru a participa la concursul/examenul de promovare in grad profesional
imediat superior celui detinut, conform prevederilor art.479 alin.(1) exceptand litera
b), din Ordonanta de urgent a Guvernului nr.57/2019 cu modificarile si completarile
ulterioare, functionarii publici trebuie sa indeplineasca cumulative urmatoarele
conditii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care
promovează;
c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine" la evaluarea performanţelor individuale
în ultimii 2 ani de activitate;
d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.
Dosarele de inscriere se depun la sediul primariei Cordun in termen de 20
de zile de la data afisarii anuntului, in perioada 15.06.2020-06.07.2020 ora 15.30
la sediul primariei Cordun si va cuprinde urmatoarele documente conform
art.127 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si
completarile ulterioare:
- Formularul de inscriere prevazut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu
modificările și completările ulterioare, se gaseste pe pagina de internet a primariei ;
- Copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de
resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se
promoveaza;
- Copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale
din ultimii 2 ani in care s-a aflat in activitate;
Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu.
Data de sustinere a probei scrise:17.07.2020 ora 10.00.
Proba de interviu va avea loc in termen de 5 zile de la data sustinerii probei
scrise, potrivit prevederilor legale.
Locul de desfasurare al concursului : sediul primariei Cordun.
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1. Constitutia Romaniei;
2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificarile si completarile ulterioare(Partea a III-a si Partea a VI-a);
3. Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap
4. HG 430/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap
5. Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturile copilului cu
modificările și completările ulterioare
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie
inclusiv republicările, modificările şi completările acestora..
Anuntul de examen este afisat pe pagina de internet a Primariei Cordun, si la
avizierul primariei.
Date de contact :
Relaţii suplimentare la secretariatul primariei Cordun , persoana de contact
Boboc Ioana Petronela, consilier, tel. 0233748196, fax. 0233748236, site-ul institutiei
www.primariacordun.ro şi adresa de mail office@primariacordun.ro .
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