
 

 

D I S P O Z I T I E 

privind organizarea  examenului de promovare în grad profesional imediat următor celui deţinut a unor 

funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova 

 

       Având în vedere prevederile : 

-Art. 478 şi art.479 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-Art.125 şi art.127 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

         Văzând Referatul nr.10.110/11.03.2021 al Compartimentului Resurse umane al Primăriei Bărcăneşti 

privind organizarea examenului de promovare în grad profesional a unor funcţionari publici din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova,  

     În temeiul art. 155 şi art. 196, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

 

Primarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova,emite prezenta  dispoziție. 

 

           Art.1.Aprobă organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat următor celui deţinut 

a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  comunei   Bărcăneşti , judeţul 

Prahova, în data de 14.04.2021, ora 10,00-proba scrisă şi interviul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare 

de la data susţinerii probei scrise la sediul Primăriei Comunei  Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

        Art.2.Pentru participarea la examenul de promovare în grad profesional imediat următor celui deţinut, 

funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii : 

- Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează; 

- Să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine”  la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 

ani de activitate ; 

- Să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată , în condiţiile O.U.G. nr.57/2019, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

       Art.3.(1) Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei comunei Bărcăneşti, în termen de 20 zile  

de la data afişării anunţului la sediul Primăriei Bărcăneşti, respectiv 12.03.2021, în perioada 12.03.2021- 

31.03.2021 şi vor conţine : formular  de înscriere ; copie  de pe carnetul de muncă sau adeverinţă 

eliberată de Compartimentul Resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care 

se promovează; copie rapoarte de evaluare a performanţelor profesionale individuale  din ultimii 2 ani în 

care funcţionarul public s-a aflat în activitate .           

       (2)Selecţia dosarelor se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de 

depunere a dosarelor. 

      (3)Bibliografia pentru examen este cuprinsă în anexele nr.1- 2 care fac parte integrantă din prezenta 

dispoziţie. 
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         Art.4. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la  îndeplinire de compartimentele cu atribuţii 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului  şi vor fi transmise persoanelor şi instituţiilor interesate 

prin grija  secretarului general al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

 

  

P R I M A R, 

                                                                         Gheorghe Dima  

                                                                                                                         Contrasemnează:                      

                                                                                                                   Secretar general al comunei,              

                                                                                                                  Nicoleta Savu 

 

 

Bărcăneşti, 11.03.2021 

      Nr.60 

5 exp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                   

 

 



 

                                                                                                                                            Anexa  nr.1 la 

                                                                                                           Proiect Dispoziţia nr.60/ 11.03.2021 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru examenul de promovare în grad profesional a unui funcţionar publici din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei  Bărcăneşti, judeţul Prahova – Compartimentul 

Achiziții publice, consilier achiziţii publice clasa I , grad profesional principal  

 

1.Constituţia României , republicată; 

2.O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,titlul I, titlul II şi partea a VI a cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3.O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicată , cu  

modificările şi completările ulterioare; 

5.Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

6.H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

7.Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

8. Hotărârea Guvernului nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din 

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.  
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                                                                                                                                             Anexa  nr.2 la 

                                                                                                           Proiect Dispoziţia nr. 60 /11.03.2021 

 

 

 
                                                       BIBLIOGRAFIE 

pentru examenul de promovare în grad profesional a unui funcţionar publici din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei  Bărcăneşti, judeţul Prahova - Serviciul Poliție 

Locală , polițist local clasa I, grad profesional superior 

 

 

1.Constituţia României , republicată; 

2.O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,titlul I, titlul II şi partea a VI a cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3.O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,republicată , cu 

modificările şi completările ulterioare; 

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicată , cu  

modificările şi completările ulterioare; 

5.Legea nr.155/2010 privind înfiinţarea poliţiei locale,republicată ,cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6.H.G. nr. 1332/2010 privind  Regulamentul cadru de organizare şi înfiinţare a poliţiei locale; 

7.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanei, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

8. O.G nr.2/2001- Ordonanta privind regimul juridic al contraventiilor cu modificările şi completările 

ulterioare. 

9.Legea nr. 61/1991*)pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 

ordinii şi liniştii publice (republicare 5). 

10.Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cap.I şi cap.III, 

cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

R OM ÂN I A 
JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A    B Ă R C Ă N E Ş T I 
P R I M A R 

 

 


