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JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
Nr. 6108 din 28.10.2022

          PROCES – VERBAL DE AFIŞARE

Încheiat azi,  28 octombrie 2022 cu ocazia afişării anunţului şi a bibliografiei

la sediul Primăriei Comunei Tăuteu cu privire la concursul/examenul organizat în

data de 28.11.2022, în vederea promovării în gradul profesional imediat superior a

unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei

Tăuteu.

SECRETAR
Silaghi Adela Maria



ANUNŢ

PRIMĂRIA COMUNEI TĂUTEU
cu sediul în Tăuteu, str. Principală, nr. 122, judeţul Bihor

organizează concurs/examen în vederea promovării în gradul profesional imediat superior
a unui funcţionar public din cadrul Biroului Urbanism, Agricol i Resurse Umane, înș

cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tăuteu

Concursul/examenul va avea loc în data de 28.11.2022, ora 9.00 – proba scrisă, respectiv în
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data sus inerii probei scrise – ț interviul.

Condiţii generale :
- Candidaţii  trebuie  să  îndeplinească  condiţiile  generale  prevăzute  la  art.  479 alin.  1  din

Ordonan a  de  urgen ă  a  Guvernului  nr.  ț ț 57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu
modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice : 
- să aibă  cel  puţin  3 ani  vechime  în gradul  profesional  al  funcţiei  publice  din care

promovează;
- să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de

perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în
condiţiile  legii  sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de
minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;

- 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. 

Actele necesare pentru dosarul de înscriere
1. Formularul de înscriere;
2. Copia actului de identitate;
3. Copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă  eliberată de compartimentul de resurse

umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
4. Copie de pe fişele de evaluare din ultimii 2 ani;
5. Certificat de cazier administrativ.

Copiile  de pe actele  solicitate  se  prezintă  în  copii  legalizate  sau însoţite  de documentele
originale. 

Dosarele de înscriere se depun până în data de 22.07.2019 inclusiv, la secretariatul Primăriei Comunei Tăuteu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Tăuteu  şi la nr.de telefon: 0259-359.825

PRIMAR
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN

       



B I B L I O G R A F I E 
Pentru concursul/examenul organizat în vederea promovării în gradul profesional

 imediat superior a unui funcţionar public din cadrul Biroului Urbanism, Agricol iș
Resurse Umane

1.  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  57/2019 privind  Codul  Administrativ,  cu
modificările şi completările ulterioare -  Partea a III -a, TITLUL I, III, V, Capitolul II i III iș ș
Partea a VI -a , TITLUL I i II;ș
2.  Ordonanţa  Guvernului  nr.  33/2002 privind  reglementarea  eliberării  certificatelor  şi
adeverinţelor  de  către  autorităţile  publice  central  şi  locale,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare.
5.  Ordonan a Guvernului nr. 28/2008ț  privind registru agricol, cu modificările şi completările
ulterioare.
6. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau
prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.
7.  Legea nr. 17/2014 privind unele mãsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor
agricole  situate  în  extravilan  i  de  modificare  a  Legii  nr.  268/2001  privind  privatizareaș
societă ilor comerciale ce de in în administrare terenuri proprietate publicã i privată a statului cuț ț ș
destina ie agricolă i înfiin area Agen iei Domeniilor Statului.ț ș ț ț
8.  Legea cadastrului i a publicită ii  imobiliare nr. 7/1996ș ț ,  cu modificările i completărileș
ulterioare.

   Bibliografia conţine, în mod obligatoriu, Constituţia României, republicată, titlul I şi II ale
părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor  de  discriminare,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  şi  Legea  nr.
202/2002  privind  egalitatea  de  şanse  şi  de  tratament  între  femei  şi  bărbaţi,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare.

PRIMAR
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN
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