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ANUNȚ 

Primăria comunei Tăuteu organizează examen de promovare într-o funcţie pentru care este 

prevăzut un nivel de studii superior a personalului contractual de execuție din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Tăuteu, 

   

 

 

            Având în vedere prevederile art. 41, alin. 4,5 și 6 din Regulamentul – cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 

contractuale și a criteriilor de  promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare al 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr. 

286/2011, modificată și completată prin H.G.R. nr. 1027/2014, Primaria comunei Tăuteu,   

 

ANUNȚĂ 

 

organizarea și desfățurarea  examenului de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel 

de studii superior a personalului contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Tăuteu, in data de 30.08.2017, ora 10,00 la sediul Primariei. Funcția contractuală 

pentru care se organizează examenul de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de 

studii superior este: 

• Referent, treaptă profesională II – 1 post (Compartiment Bibliotecă, Arhivă și Relații cu 

Publicul) 

           

            Examenul consta in sustinerea unei probe scrise. 

 

             Dosarul de concurs: 

             Pentru înscrierea la examenul de promovare, candidații vor prezenta un dosar de examen care 

va conține următoarele documente: 

a. Cerere de înscriere la examen adresată conducatorului instituției publice. 

b. Copia legalizată a diplomei de licenţă, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, de 

adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituţie de învăţământ superior 

acreditată. 

 

Relații suplimentare la sediul Primăriei comunei Tăuteu – Secretariat. 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

➢ BIBILOGRAFIE pentru examenul de promovare  

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice; 

3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare;  



4. Codul civil – Cartea a III-a ”Despre bunuri”: 

                              – Titlul I –”Buburile și drepturile reale în general”  

                              – Titlul II – ”Propiretatea privată”  

                              – Titlul III – ”Dezmembrămintele dreptului de proprietate”  

                              – Titlul VI – ”Proprietatea publică”  

                              – Titlul VII – ”Cartea funciară”  

                              – Titlul VIII – ”Posesia” 

5. Codul de procedură civilă  

                      – Cartea I ”Dispoziții generale”  

                              – Titlul I – ”Acţiunea civilă”  

                              – Titlul II ”Participanţii la procesul civil”  

                              – Titlul  III – ”Competenţa instanţelor judecătoreşti”  

                              – Titlul IV – ”Actele de procedură”  

                              – Titlul V – ”Termenele procedurale”  

                              – Titlul VI – ”Amenzi judiciare şi despăgubiri” 

                      – Cartea a II-a ”Procedura contencioasă”. 
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