
 

Primaria Comunei Glodeni 

Judetul Dambovita 

Tel 0245228303, fax 0245228348 

ANUNT  

 

 In conformitate cu  art.618 alin. 22 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ si HG 611/ 2008 , 

Primaria Comunei Glodeni judetul Dambovita,in data de -14.12.2020 ora   10 00 organizeaza  concurs  pentru 

promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului Comunei Glodeni, compartiment contabilitate. 

Conditii de participare la concurs:  

a)sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza; 

c)sa fi obtinut cel putin calificativul “ bine “ la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani 

calendaristici; 

d)sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii 188/1999 privind 

statutul functionarilor publici   

 e)sa aiba dovada obtinerii numarului minim de credite prin participarea la programe de formare, de 

perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii, sau a 

urmarii unei forme de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de 

activitate; 

 

Bibliografie: 

 

-pentru functia publica de Inspector, clasa I, grad profesional principal, compartiment “Contabilitate ” 

Constitutia Romaniei  

1. Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ : 

-partea I , titlul I, II ,III 

-partea III , titlul I, titlul III , titlul V ,capitolele II, III, IV 

-partea VI , titlul I, titlul II, capitolul V (art.412-450) , capitolul VI (art. 465-468) , capitolul VIII (art. 490-493 

si art. 516-524) 

2. Constitutia Romaniei. 

3. LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 ,privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

4. Titlul IX din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

5.Titlul VII din Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscala cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

6.HOTĂRÂRE nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 

7. ORDONANŢA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

8. LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Dosarul de concurs se depune de catre candidati la sediul primariei  in termen de 20 de zile de la data 

afisarii anuntului privind organizarea examenului sau concursului de promovare si contine in mod obligatoriu 

:  

 Copie CI 

 -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 

 -dovada obtinerii numarului minim de credite prin participarea la programe de formare, de 

perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii, sau a 

urmarii unei forme de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de 

activitate; 

 -formularul de inscriere prevazut in anexa 3 la HG 611 / 2008 . 

 

Primar, 

 prof. Chiran Gheorghe  


