PRIMĂRIA COMUNEI CODAESTI
JUDETUL VASLUI
NR. 3 DIN 17 .07.2014
ANUNT
Având în vedere prevederile art. 65, alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare
coroborate cu prevederile art. 125 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi desfăşurarea carierei funcţionarilor
publici cu modificările şi completările ulterioare, Primaria comunei Codaesti,
judetul Vaslui, va aduce la cunostinta ca organizeaza in data de 14.08.2014
la sediul institutiei, concurs pentru promovarea in grad profesional imediat
superior celui detinut, a functionarilor publici de executie care indepliesc
conditii de promovare dupa cum urmeaza:
Nr.
Functia publica conform statului de
crt.
personal
1.
Consilier, clasa I, grad
profesional
principal –Compartiment registru agricol
-1 post
2.
Consilier, clasa I, grad professional
principal –Compartiment stare civilă 1post
3.
Referent , clasa llI, grad professional
principal –Compartiment asistenta sociala
-1 post

Functia publica in care urmeaza
sa promoveze
Consilier , clasa I, gradul profesional
superior –Compartiment registru
agricol -1 post
Consilier, clasa I, grad professional
superior –Compartiment stare civilă
-1post
Referent
,
clasa
llI,
grad
professional
superior
–
Compartiment asistenta sociala 1post

CONDITII DE DESFASURARE
Examenul se organizeaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind
Statutul functionarilor publici, republicata (2), cu modificarile si completarile ulterioare si
ale HG nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
-

selectia dosarelor de inscriere si afisarea rezultatelor 12.08.2014
proba scrisa si interviul in ziua de 14.08.2014, ora 10,00 la sediul Primariei
comunei Codaesti.

CONDITII DE PARTICIPARE
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional
imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească
cumulativ condiţiile prevazute la art. 65, alin. (2) din legea nr. 188/1999 privind

statutul functionarilor publici, republicata (2), cu modificarile si completarile
ulterioare:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care
promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor
individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.
Dosarul de examen va conţine în mod obligatoriu:
a)
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;
b)
copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale
individuale din ultimii 2 ani;
c)
formularul de înscriere la examen
d)
d) copie act identitate
Copiile de pe actele sus-prevazute se prezinta insotite de
documentele originale care se certifica pentru conformitate cu originalul de
catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
Dosarul de inscriere se va depune la Primaria comunei in perioada 08
cotombrie 2012 -27 octombrie 2012.
Bibliografia de concurs –conform anexelor la prezentul comunicat;
Prezentul anunt se afiseaza la avizierul Primariei comunei Codaesti
si se va publica pe pagina de internet a primariei.
Relatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 8-16,00 la
sediul Primariei comunei Codaesti sau la telefon 0235/341114.
Primar,
REBEGEA MIHAI

Secretar,
DRAGALINA CULITA

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CODAESTI
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I A Nr. 294
privind constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, la
concursul de promovare în grad organizat în cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Codasti, organizat la data de 14 august 2014
Rebegea Mihai , primar al comunei Codaesti
avand in vedere:
- necesitatea organizarii de concurs pentru promovarea in grad profesional imediat
superior celui detinut, a functionarilor publici de executie care indeplinesc conditii de
promovare;
- adresa nr. 28735/2014 prin care Agentia Nationala a Functionarilor Publici
desemneaza reprezentantii pentru examenul/concursul de promovore in grad profesional care
vor face parte din comisia de concurs si din comisia de solutionare a contestatiilor;
in conformitate cu:
art. 126 din Hotărârea de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare;
prevederile art. 63 , art. 64 , art.65 alin. (2), din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, modificata si completata prin Legea nr. 140/2010;
în temeiul art. 61 alin. (2) , art. 63 alin. (1) lit. ,,e”, alin. (5) lit.,,e” , art.68
alin.(1) si 115 alin (1) lit ,,a” din Legea nr. 215 / 2001 , privind administratia publică locala
republicată , cu modificările si completările ulterioare.

DISPUNE:
Art. 1. Se constituie comisia de concurs, la concursul organizat în data de 14.08.2014
pentru promovarea în grad a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Codaesti, comisie care va avea următoarea componenţă:
- Preşedinte :
- Membru:
- Membru:
- Secretar:

Vasile Cocuz, Expet , Institutia prefectului Vaslui;
Livinti Anisoara, consilier Primaria comunei Codaesti;
Alexa Cornelia , secretar comuna Tăcuta
Lica Ioan –sef SVSU, Primaria comunei Codaesti, judetul Vaslui.

Art. 2. Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor, la concursul organizat în
data de 14.08.2014 pentru promovarea în grad a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Codaesti, comisie care va avea următoarea componenţă:
- Preşedinte: Cezar –Florin Mocanu , inspector , Institutia prefectului Judetul Vaslui;

- Membru: Rotila Ionel inspector , primaria Comunei Codaesti
- Membru: Buimac Marius secretarul comunei Danesti, judetul Vaslui ;
- Secretar: Mocanu Alexadru – casier , Primaria comunei Codaesti, judetul Vaslui.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează
Secretarul comunei Codaesti, judetul Vaslui.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se va comunica persoanelor menţionate mai sus si

Institutiei

Prefectului –judetul Vaslui.

Codaesti 23 iulie 2014

PRIMAR
REBEGEA MIHAI

AVIZAT
Secretarul comunei
Dragalina Culita

