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A N U N Ţ 

Având în vedere: 

• prevederile art.41¹- Titlul II, din Regulamentul-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 aprobat prin Hotărârea nr. 286/2011, modificat şi completat prin 
Hotărârea nr. 1027/2014; 

• art. 31 din Legea nr. 153/2017 lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice; 

• art. 554, din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Primăria comunei Gura Vadului anunţă organizarea în data 23.08.2022, ora 09.00 la sediul 
acesteia, examenul de promovare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului prin transformarea posturilor existente în gradul sau treapta profesională imediat 
superioară pentru postul menţionat mai jos: 

1. 1 post de referent, grad profesional IA, care prin transformare va deveni consilier, grad 
profesional II, în cadrul Compartimentului Stare Civilă, 

Condiţii de participare la examen: 

Pot participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, 
salariaţii contractuali care îndeplinesc următoarele condiții: 

• să aibă minim 3 ani vechime în gradul din care promovează; 
• să fi obţinut calificativul foarte bine cel puțin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat 

în activitate; 
• să nu fi fost sancționat după acordarea ultimului calificativ 

 
Dosarul de înscriere se va depune la sediul Primăriei în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului și va cuprinde: 

• cererea de înscriere la examen adresată conducătorului unității;  
• copie a cărţii de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane în vederea 

atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;  
• copii a cel puțin 2 rapoarte de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 

ani în care angajatul s-a aflat în activitate și la care a obținut calificativul ”Foarte bine”.  

 

 

 



Tipul probelor de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

Examenul va avea loc la sediul Primăriei comunei Gura Vadului și constă în: 

• proba scrisă în data de 23.08.2022 ora 09.00 

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte. 

Tematica și Bibliografia  

1.Constituţia României, republicată - MONITORUL OFICIAL nr. 767 / 2003; 
2. OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ - MONITORUL OFICIAL nr. 555 / 2019, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
* PARTEA III – Administrația publică locală – Titlul V – Autoritățile administrației publice locale, 
PARTEA VI - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 
administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice - Titlul I – Dispoziţii generale; 
3. Legea nr. 119 / 1996, republicată, cu privire la actele de stare civilă – MONITORUL OFICIAL nr. 
339 / 2012, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Hotărârea nr. 64 / 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor 
în materie de stare civilă – MONITORUL OFICIAL nr. 151 / 2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
5. Ordonanţa nr. 97 / 2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate 
ale cetăţenilor români – MONITORUL OFICIAL nr. 719 / 2011, cu modificările şi completările 
ulterioare  
6. Hotărârea nr. 295 / 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a 
dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de 
identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil – MONITORUL OFICIAL nr. 312 / 2021; 
 
TEMATICA 
- reglementări privind principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle 
fundamentale ale cetăţenilor; 
- reglementări privind funcționarea consiliului local, conduita profesională a personalului contractual; 
- reglementări privind actele de stare civilă şi persoanele care le întocmesc, întocmirea actelor de stare 
civilă, înscrierea menţiunilor în actele de stare civilă, reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de 
stare civilă, anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor, 
conţinutul şi forma actelor de stare civilă, păstrarea registrelor de stare civilă, contravenţiile; 
- reglementări privind exercitarea atribuţiilor de stare civilă, înregistrarea actelor de stare civilă, 
înscrierea menţiunilor în registrele de stare civilă, reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de 
stare civilă, anularea, modificarea, completarea sau rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor 
înscrise pe marginea acestora, atribuirea, înscrierea şi gestionarea C.N.P., înregistrarea actelor de stare 
civilă în caz de mobilizare, război ori participare la misiuni de menţinere a păcii sau în scop umanitar, 
eliberarea certificatelor de stare civilă, constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor de către 
ofiţerul de stare civilă, dispoziţiile finale şi tranzitorii; 
- reglementări privind privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 
români ; 
- reglementări privind organizarea evidenţei persoanelor, înregistrarea şi actualizarea datelor privind 
persoana fizică, eliberarea actelor de identitate, stabilirea reşedinţei, furnizarea sau verificarea unor date 
cu caracter personal din R.N.E.P. ; 

Afişat astăzi 09.08.2022 , la sediul și pe pagina de internet a Primăriei comunei Gura Vadului. 

 


