
Consiliul local al municipiului Slatina 
Serviciul public comunitar local pentru evidenţa persoanelor 

str. Unirii nr. 2B, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/436230, fax: 0249/436230 

 

 

ANUNȚ 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, cu sediul în str. Unirii nr. 

2B, organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de 

funcționarul public și anume: 

– 1 post consilier juridic, clasa I – nivel de studii superioare, grad profesional superior - 

Compartiment Stare Civilă, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor  

Probele de examen se vor susține după următorul program: 

-  în data de 16 aprilie 2018, ora 10°° - proba scrisă și în data de 18 aprilie 2018, ora 10°° - 

interviul 

În vederea participării la examenul de promovare în grad profesional imediat superior 

celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

- să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției din care promovează; 

- să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 

ultimii 2 ani calendaristici; 

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei 

legii. 

Dosarul de examen va cuprinde în mod obligatoriu: 

-  copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane 

în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează 

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;  

- formularul de înscriere. 

Dosarul de înscriere la examen se depune în perioada 15.03.2018 – 03.04.2018, la adresa 

str.Unirii nr.2B, județul Olt, Compartiment Juridic, Resurse Umane. 

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon/fax 0249/436230, precum şi la sediul 

instituției, la Compartiment Juridic, Resurse Umane, persoana de contact Cîrstea Diana-Florina. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Condiţii specifice de participare la concursul de promovare  

în grad profesional 
 

 

 

 

Nr. 

crt 

Condiţii de participare 

1. - cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează; 

- să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale în 

ultimii 2 ani calendaristici 

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii 

nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 
 

 



 

 

 

BIBLIOGRAFIE  

     pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior  

Compartimentul Stare Civilă 

 

1. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici; 

4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

5. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

6. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

7. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată, 

modificată și completată de Legea nr. 233/2002; 

8. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare; 

9. H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în 

materie de stare civilă. 

10. Ordonanța nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor 

persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

11. Constituţia României, republicată. 


