ROMANIA
JUDEŢUL HARGHITA
PRIMARIA COMUNEI GĂLĂUŢAŞ
Sat.Gălăuţaş, Nr. 1, Comuna Gălăuţaş, Judeţul Harghita, CP 537120
Tel /Fax: 0266-345 604, 0266-345712, www.primariagalautas.ro , e-mail : consgalautas@gmail.com

Nr.301 /29.01.2019
ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi
completările ulterioare, şi HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat si
completat de HG nr. 1027/11.11.2014, a procedurii de organizare și desfășurare a examenului de
promovare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei
Gălăuțaș, aprobat prin Dispoziția primarului comunei Gălăuțaș nr. 229/2016.
Primăria comunei Gălăuţaş
organizează examen de promovare la sfârșitul perioadei de debut , a persoanelor încadrate în
funcții contractuale de debutant din cadrul instituției , respectiv :
din :
Referent, DEBUTANT, nivelul studiilor S, în cadrul Compartimentului CulturăCăminul Cultural Gălăuțaș din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Gălăuţaş ;
în
Referent, GRADUL I, nivelul studiilor S, în cadrul Compartimentului CulturăCăminul Cultural Gălăuțaș din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Gălăuţaş,
Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la
sfârşitul perioadei de debut stabilite în condiţiile legii, în funcţia, gradul sau treapta profesională
imediat superioară, în baza unui referat de evaluare întocmit, cu respectarea prevederilor art. 41
alin. (9) din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, de şeful ierarhic şi
aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
1. DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI:
Examenul de promovare se organizează la sediul Primăriei comunei Gălăuţaş, în data de:
- 12 FEBRUARIE 2019 orele 10,00.
2.BIBLIOGRAFIA ȘI , DUPĂ CAZ TEMATICA
Legislaţia generală obligatorie:
1. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului
contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,
2. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
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1.
2.
3.

4.
5.

Compartiment Cultură-Căminul Cultural Gălăuţaş
OUG nr. 118 /2006, privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii
asezamintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2193/2004 pentru aprobarea
regulamentului cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale;
ORDIN Nr. 471 / 1990 pentru aprobarea Normelor cu privire la organizarea
spectacolelor, concertelor, a altor activitati artistice si distractive la care se percep
tarife de intrare, cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 442 / 1994, Republicată, privind finanţarea instituţiilor publice de cultura şi
arta de importanţa judeţeana, ale municipiului Bucureşti şi locale
Regulamentul de organizare si funcţionare a Căminului Cultural Gălăuțaș, judeţul
Harghita, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 85/2014;

3.MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI:
Examenul constă în susținerea unei PROBE SCRISĂ .
CONDITII DE PARTICIPARE LA EXAMEN :
Pentru a participa la concursul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare, candidatul trebuie să fi obținut calificativul ”corespunzător” în raportul de evaluare
a perioadei de stagiu pentru personalul contractual debutant. (12 luni pentru personalul
contractual încadrat în funcţii cu studii superioare).
Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune în termen de 5 zile
lucrătoare de la data afișării prezentului anunț și trebuie să conţină în mod obligatoriu
următoarele documente:
a) cerere de înscriere la examen, adresată conducătorului instituției publice;
b) adeverință eliberată de Compartimentul Resurse Umane, care atestă vechimea în gradul sau
treapta profesională, precum și adeverința din care să rezulte că angajatul nu se află sub o
sancțiune nedisciplinară neradiată în condițiile legii;
c) copia raportului de evaluare a perioadei de stagiu pentru personalul contractual debutant.
Primar
ŢĂRAN RADU
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NR. 302 /29.01.2019

PROCES-VERBAL DE AFISARE

Subsemnata Morar Monica-Camelia, secretar al comunei Gălăuţaş, am procedat azi,
29.01.2019, orele 9,30, la afişarea la sediul Primăriei comunei Gălăuţaş și pe pagina de web a
acesteia www.primariagalautas.ro, a anunţului privind organizarea examenului de promovare în
treapta/gradul profesional imediat superior pentru următoarea funcție contractuală de execuție:
REFERENT, GRADUL I, nivelul studiilor S, în cadrul Compartimentului CulturăCăminul Cultural al comunei Gălăuțaș, anunţ înregistrat sub numărul 301 /29.01.2019
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

Gălăuţaş, la 29.01.2019

Secretar,
Morar Monica-Camelia

