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A N U N Ţ 
privind examenul de promovare  a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei oraşului Ştefăneşti, 

judeţul Botoşani în gradul profesional imediat superior celui  

deţinut 

 
 

       Având în vedere prevederile art. 617 alin. (2), art. 618 alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 126
1
 din H.G. 

nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici; 
 

Primăria oraşului Ştefăneşti organizează la sediul Primăriei Ștefănești situat în Str. Ştefan 

Luchian nr. 4, oraş Ştefăneşti - în data de 24.02.2022, proba scrisa - examen de promovare în grad 

profesional imediat superior celui deţinut pentru următoarele funcţii publice: 

 

Nr. 

crt. 

Funcţia, clasa, gradul  

Serviciul/ 

Compartimentul 
 

în prezent 

pentru care se susţine 

examenul de promovare 

1.  Consilier, clasa I, grad 

profesional Asistent 

Consilier, clasa I, grad 

profesional Principal 

Compartiment  Constatare si 

impunere PF si PJ - Serviciul 

Contabilitate, Taxe şi Impozite 

2.  Referent, clasa III, grad 

profesional Asistent 

Referent, clasa III, grad 

profesional Principal 

Compartiment  Constatare si 

impunere PF si PJ - Serviciul 

Contabilitate, Taxe şi Impozite 

3.  Referent, clasa III, grad 

profesional Asistent 

Referent, clasa III, grad 

profesional Principal 

Compartiment Agricol, Birou 

Agricol si cadastru 

4.  Consilier achizitii 

publice, clasa I, grad 

profesional Principal 

Consilier achizitii publice, 

clasa I, grad profesional 

Superior 

Compartimentul Achiziţii Publice, 

Birou Domeniu Public, Patrimoniu 

si Minoritati 

5.  Referent, clasa III, grad 

profesional  Principal 

Referent, clasa III, grad 

profesional Superior 

Serviciul Public Comunitar Local 

de Evidenţa Persoanei Ştefăneşti 

 

 Conditii de participare: 

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) cu excepția literei 

b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, respectiv: 
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- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;  

- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani 

de activitate;  

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ. 

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Ștefănești situat în Str. Ştefan Luchian 

nr. 4, oraş Ştefăneşti, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 25 

ianuarie-14 februarie 2022, inclusiv, conțin în mod obligatoriu următoarele documente: 

a) formularul de înscriere; 

b) 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; 

c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de 

activitate; 

d) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a 

funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune 

disciplinară, care să nu fi fost radiată; 

 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care 

se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 

 

Calendarul concursului: 

      Examenul de promovare se va desfășura la sediul Primăriei Ștefănești situat în Str. Ştefan 

Luchian nr. 4, oraş Ştefăneşti, după cum urmează:  

1. Depunerea dosarelor de concurs: in perioada 25 ianuarie-14 februarie 2022,  zilnic, de 

luni pana vineri, in intervalul orar 10.00-14.00 - la sediul Primăriei Ştefăneşti situat in str. 

Stefan Luchian nr. 4 Compartiment Registratura, relatii cu publicul, tel. 0231564101, fax 

0231564101(tasta 0), email: primaria@stefanesti-bt.ro, persoana de contact: Niță Irina-

Adriana, Consilier II, Responsabil Resurse umane. 

2. Selecţia dosarelor de înscriere – 15 februarie 2022; 

3. Proba scrisă, 24.02.2022, ora 10.00; 

4. Interviul se va sustine intr-un termen de maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii 

probei scrise, doar de catre acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte. 

Data si ora interviului urmand a fi anuntate odata cu rezultatele probei scrise. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei 

oraşului Ştefăneşti.  

 

Bibliografie comuna 

pentru susţinerea examenului de promovare a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei 

oraşului Ştefăneşti, judeţul Botoşani în gradul profesional imediat superior celui 

deţinut 

1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu 

modificările și completările ulterioare; 

3. OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 



Bibliografia comună se completează  după cum urmează: 

 

Bibliografie pentru candidaţii din cadrul Serviciului Contabilitate, taxe şi impozite: 

1.  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

2. Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX – Impozite şi taxe locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată;  

4. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă: CARTEA a V-a Despre executarea silită, 

Cartea a VI-a Proceduri speciale, Titlul XI Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept. 

 

Bibliografie pentru candidaţii din cadrul Compartimentului Achiziţii Publice: 

1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

2. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice; 

3. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

4. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale. 

 

Bibliografie pentru candidaţii din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa 

Persoanei Ştefăneşti 

1. Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Hotărârea Guvernului nr.295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a 

dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de 

identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil;  

3. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European  și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare  a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 
 

Bibliografie pentru candidaţii din cadrul Compartimentului Agricol, Birou Agricol si cadastru 

1. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petiţiilor, cu modificările 

ulterioare; 

2. O.G nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordinul 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului 

agricol pentru perioada 2020 – 2024 

4. Legea 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 

agricol; 

5. O.G. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile 

publice centrale şi locale 

6. O.U.G 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

Tematica este aceeasi cu bibliografia. 

 

     PRIMAR,                  SECRETAR GENERAL, 

  Buţura Florin                Vesel Petru 
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JUDEŢUL BOTOŞANI       

PRIMĂRIA ORAŞULUI ŞTEFĂNEŞTI 

NR.898 din 25.01.2022 

 

 

 

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi, 25.01.2022 

 

 

 

 Subsemnata, Nita Irina-Adriana, secretar comisie examen, azi data de mai sus, am procedat la 

afişarea anunţului privind examenul de promovare  a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei oraşului 

Ştefăneşti, judeţul Botoşani în gradul profesional imediat superior celui deţinut. 

 

 Afişarea s-a făcut la sediul Primăriei oraşului Ştefăneşti, şi pe site-ul  primăriei. 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsabil resurse umane, 

      Nita Irina-Adriana 


