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ANUNT 
 
 

Potrivit prevederilor Legii nr.188/1999 si a  Hot!rârii de Guvern nr.611/2008, prim!ria comunei 
Sânpaul, jude"ul Cluj, organizeaz! examen, în vederea promov rii!in!grad a urm!toarele func"ii publice de 
execu"ie: 

1. Inspector grad profesional asistent - (studii superioare de lunga durata) � din cadrul 
aparatului!de!specialitate!al!primarului!comunei!Sînpaul,!jude"ul!Cluj,!compartiment!contabilitate,! 
 Examenul se va desf!#ura conform HG.611/2008/ cu modific!rile si complet!rile ulterioare. 

 Tip concurs/examen : Promovare in grad 
 Data de sus"inere a probelor. - Scris: 11.03.2019, ora 10:00, - Interviu 14.03.2019, ora.10. 

 Loca$ia de desf!%urare a examenului: localitatea Sînpaul, sediul prim!riei nr.195 

Observa$ii suplimentare: Dosarul de examen se depune de c!tre candida$i în termen de 20 de zile de la data 

 afi%!rii prezentului anun$. 

 Condi#ii!de!participare. 
 Condi$iile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui 

de$inut sunt cele prev!zute de art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func$ionarilor publici 
(r2), cu modific!rile %i complet!rile ulterioare: 

- s! aib! cel pu$in 3 ani vechime în gradul profesional al func$iei publice din care promoveaz!;  
- s! fi ob$inut cel pu$in calificativul «bine» la evaluarea anual! a performan$elor individuale în ultimii 2 ani   

calendaristici;  

- s! nu aib! în cazierul administrativ o sanc$iune disciplinar! neradiat!, în condi$iile legii.  
 Dosar de înscriere. 

 Pentru examenul de promovare în grad profesional, dosarul va cuprinde urm!toarele documente, 
conform prevederilor art. 127 din Hot!rârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea %i dezvoltarea carierei func$ionarilor publici, modificat! %i completat! de H.G. nr. 1173/2008:  
· copie de pe carnetul de munc! sau adeverin$a eliberat! de compartimentul de resurse umane în 

vederea atest!rii vechimii în gradul profesional din care se promoveaz!;  

· copii de pe rapoartele de evaluare a performan$elor profesionale individuale din ultimii 3 ani;  

· formularul de înscriere prev!zut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificat!.  

Copiile de pe actele prev!zute mai sus se prezint! înso$ite de documentele originale, care se certific! pentru 
conformitatea cu originalul de c!tre secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.  

Rela$ii suplimentare se pot ob$ine la sediul Prim!riei comunei Sânpaul %i la nr. de telefon : 0264.282810.  
 

 Ata$at!prezentei: 
 

1.Formular de înscriere 
2.Bibliografia 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
La examenul de promovare in grad 

Cwvqtkvcvgc"ucw"kpuvkvwYkc"rwdnke<<"ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ

HwpeYkc"PUBLICA uqnkekvcv<<"
ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ00

Pwogng"3k"rtgpwogng<"ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ0
Adresa: ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ0
Telefon: ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ00
Uvwfkk"igpgtcng"3k"fg"urgekcnkvcvg

Studii medii liceale sau postliceale 
KpuvkvwYkc Perioada  Fkrnqoc"qdYkpwv<

Uvwfkk"uwrgtkqctg"fg"uewtv<"fwtcv<
KpuvkvwYkc Perioada  Diploma qdYkpwv<

Uvwfkk"uwrgtkqctg"fg"nwpi<"fwtcv<
KpuvkvwYkc Perioada  Fkrnqoc"qdYkpwv<

Uvwfkk"rquvwpkxgtukvctg."ocuvgtcv"3k"fqevqtcv
KpuvkvwYkc Perioada  Fkrnqoc"qdYkpwv<

Alte tipuri de studii 
KpuvkvwYkc Perioada  Diploma qdYkpwv<

Nkodk"uvt<kpg1

Limba Scris  Citit  Vorbit  

Ewpq3vkpYg"qrgtctg"ecnewncvqt<
ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ"

Ectkgtc"rtqhgukqpcn<

                                                
1 Ug"xqt"vtgeg"ecnkhkecvkxgng"Ðewpq3vkpYg"fg"dc¦<Ñ."ÐdkpgÑ"ucw"Ðhqctvg"dkpgÑ



Perioada  KpuvkvwYkc1hktoc HwpeYkc" Rtkpekrcngng"tgurqpucdknkv<Yk

Fgvcnkk"fgurtg"wnvkown"nqe"fg"owpe<2 :

1. ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ0
2. ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ0

Rgtuqcpg"fg"eqpvcev"rgpvtw"tgeqocpf<tk3: 
1. ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ00
2. ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ00
3. ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ..

    Fgenct" rg" rtqrtkc" t<urwpfgtg." ewpque¤pf"rtgxgfgtkng" art. 292 din Codul penal cu privire la 

hcnuwn"¶p"fgenctcYkk."e<"fcvgng"hwtpk¦cvg"¶p"ceguv"hqtownct"uwpv"cfgx<tcvg0

Data ......................  

Ugop<vwtc"00000000000000000"

                                                
2 ug"xqt"ogpYkqpc"ecnkhkecvkxgng"ceqtfcvg"nc"gxcnwctgc"rgthqtocpYgnqt"rtqhgukqpcng"¶p"wnvkokk"4"cpk."fce<"guvg"ec¦wn
3 xqt"hk"ogpYkqpcvg"pwogng"3k"rtgpwogng."nqewn"fg"owpe<."hwpeYkc"3k"pwo<twn"fg"vgnghqp



 
 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
Pentru ocuparea prin examen a funcției publice de execuție de consilier grad 

profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sânpaul, 
compartiment Contabilitate cu atribuții de inspector impozite si taxe locale 

 

 

 

- Constituţia României. 
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicata, cu modificările 

si completările ulterioare. 
- Legea nr. 7/2004 , republicată privind Codul de conduita a funcționarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
- Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare. 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare. 
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- HG  1/2016  privind  aprobarea  Normelor  Metodologice  de  Aplicare  a Legii 

227/2015 privind Codul Fiscal. 
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală  , cu modificările şi 

completările la ulterioare. 
- Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și 

completările ulterioare. 
- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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