ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI BRĂNEȘTI
Jud. Ilfov, com. Brănești, str. I.C. Brătianu, nr. 69 ; Tel. 315.09.83/fax. 350.12.58
e-mail: contact@primaria-branesti.ro Cf :4420724
Nr. 1305/20.01.2022
ANUNȚ
PROMOVARE IN CLASA FUNCTIONAR PUBLIC
Primăria comunei Brănesti, judetul Ilfov, cu sediul în comuna Brănești, bld.I.C.Brătianu nr.69,
în temeiul Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si
completarile ulteriaore și completată de Ordinul nr.1.932/2009 pentru aprobarea regulamentului privind
organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, cu modificările
și completările ulterioare, organizează examen de promovare în clasă, a unui funcționar public după cum
urmează:
Serviciul Spas, administratie publica, resurse umane, registrul agricol - Birou administratie
publica, registrul agricol - Compartiment Relatii publice si registratura
Funcția publică deținută anterior: referent, clasa III, grad profesional superior, gradația 5
Funcția publică în care urmează să fie promovat: inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 5
Probele stabilite pentru concurs:
-Proba scrisă
-Interviul
Condiții de desfășurare a examenului:
Concursul se va desfasura in cadrul primariei comunei Branesti , judetul Ilfov:
- Proba scrisă : la data de 17.02.2022
- Interviul : în cel mult 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise
Bibliografia Pentru postul de referent, clasa III, grad profesional superior, gradatia 5 din cadrul
Serviciul Spas, administratie publica, resurse umane, registrul agricol - Birou administratie publica, registrul
agricol - Compartiment Relatii publice si registratura
-

Constituția României;
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ Partea a I-a, Partea a III-a, Partea
a V-a, Partea a VI-a, Partea a VII- a, Partea a VIII-a;
Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare
Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialialitate al primarului comunei
Branesti, aprobat prin HCL nr. 63/28.07.2021.
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