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Nr. 7110 / 15 .09.2015

ANUNT

Comuna Zagon, anunta organizarea concursului de promovare în grad profesional pentru
urmatoarele functii publice de executie:
1.funcţia publică
profesional principal

de execuţie inspector clasa I, grad profesional asistent, în grad

Concursul va fi organizat în data de 05.10.2015, orele 10,00 proba scrisă şi în ziua de 07.10.
2015 orele 10.00 proba de interviu, - la sediul Consiliului local Zagon, sala de şedinţe. Dosarele de
înscriere se vor depune la secretariatul Consiliului Local, până la data de 29.09.2015.
Probele stabilite pentru concurs : proba scrisă şi interviul
Dosarul de concurs se depune de catre candidati in termen de 15 de zile de la data afisarii
anuntului, respectiv pana la data de 29.09.2015.
Conditii de participare la concurs : minim 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice
din care promoveaza
∙Dosarul de concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente:

-

adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul
profesional din care se promoveaza
- copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale in ultimii 3 ani
- formularul de inscriere care se pune la dispozitia candidatilor prin secretariatul comisiei de
concurs.
Bibliografia concursului:
- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
- Ordonanta Guvernului nr.28/2008, privind registrul agricol ,cu modificarile si completarile ulterioare.
-H.G.218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019
-ordinul 734/480/1003/3727/2015 privind completarea normelor tehnice de completare a registrului agricol
pentru perioada 2015-2019.
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ANUNT
Comuna Zagon, anunta organizarea concursului de promovare în grad profesional
pentru urmatoarele functii publice de executie:
1. funcţia publică de execuţie inspector clasa I, grad profesional asistent, în grad
profesional principal
Concursul va fi organizat în data de 05.10.2015, orele 10,00 proba scrisă şi în ziua de
07.10. 2012, orele 10.00 proba de interviu, - la sediul Consiliului local Zagon, sala de şedinţe.
Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul Consiliului Local, până la data de
29.09.2015.
Probele stabilite pentru concurs : proba scrisă şi interviul
Dosarul de concurs se depune de catre candidati in termen de 20 de zile de la data afisarii
anuntului, respectiv pana la data de 29.09.2015.
Conditii de participare la concurs : minim 3 ani vechime in gradul profesional al functiei
publice din care promoveaza
∙Dosarul de concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente:
adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii
in gradul profesional din care se promoveaza
- copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale in ultimii 2
ani
- formularul de inscriere care se pune la dispozitia candidatilor prin secretariatul comisiei
de concurs.
Bibliografia concursului:
-

- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările
ulterioare,
- Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
- Ordonanta Guvernului nr.28/2008, privind registrul agricol ,cu modificarile si completarile
ulterioare.
-H.G.218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019
-ordinul 734/480/1003/3727/2015 privind completarea normelor tehnice de completare a
registrului agricol pentru perioada 2015-2019.
Secretar comisie concurs
Benedek Erzsebet

