ANUNŢ
Având în vedere prevederile art. 65 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 39 alin. (2) din
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008,
Primăria comunei Mihăileni
organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui
deţinut al funcţiei publice de consilier clasa I grad profesional superior – 1 post.
Concursul sau examenul se organizează la sediul primăriei Mihăileni cu adresa Mihăileni
nr.288/a, în data de 23 ianuarie 2019, ora 10.00, proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs/examen se pot depune în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului la secretarul general al comunei Mihăileni.
Dosarul de înscriere la concurs/examen trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 127 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, modificată şi
completată de H.G. nr. 1173/2008.
Bibliografia stabilită se afiează la sediul primăriei Mihăileni.
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
b) să fi obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de
perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile
legii sau să fi urmat o formă de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore în
ultimii 3 ani de activitate;
c) să fi obținut cel puțin calificativul „bine“ la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2
ani de activitate;
d) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.(2) Constituie
vechime în grad profesional vechimea definită potrivit art. 424 alin. (6), precum și cea prevăzută
la art. 502 alin. (7), art. 509 alin. (5), art. 513 alin. (3), art. 514 alin. (4) și art. 527 alin. (3) din
Codul administrativ.
Persoana de contact Sandor Gellert-secretar general telefon 0266 326063 fax 0266 326155, email primaria.mihaileni@yahoo.com

