
PRIMĂRIA COMUNEI CORNUJUDEŢUL PRAHOVANr.2843/02.05.2011
A N U N Ţ                Primăria comunei Cornu organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici de execuţie din următoarele compartimente: - Compartiment Buget-Contabilitate – 1 funcţie: inspector, grad profesional superior - Compartiment Impozite-Taxe – 1 funcţie: inspector, grad profesional principal.1. Probele stabilite pentru examen sunt: proba scrisă şi interviul.2.Condiţiile de desfăşurare a examenului:-  data  până  la  care  se  pot  depune  dosarele  de  înscriere  :  02.06.2011,  ora  15.00,  la  registratura Primăriei Cornu;-  proba  scrisă  a  examenului  va  avea  loc  în  data  de  10.06.2011,  ora.10.00,  la  sala  de  şedinţe  a  Consiliului Local, iar interviul va avea loc în data de 14.06.2011, ora 14.00 la aceeaşi sală.3.Condiţii  pe  care  trebuie  să  le  îndeplinească  funcţionarul  public  pentru  a  participa  la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut: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  performenţelor  individuale  în ultimii 2 ani calendaristici;c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.             4.Dosarul de înscriere va cuprinde:

- Formularul de înscriere (care poate fi obţinut de la secretarul comunei);
- Copia carnetului de muncă
- Rapoartele de evaluare anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici (în copie)5. Bibliografia pentru examenul de promovare în grad este următoarea:

- Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor public, republicată ;
- Legea  nr.215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi completările ulterioare;
- Legea nr.286/2010 -legea bugetului de stat pe anul 2011;
- Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.82/1991 – legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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