
 

P R O I E C T      DE     D I S P O Z I T I E 

modificarea Dispoziţiei nr.155/04.08.2021 privind organizarea  examenului de promovare în clasă a 

unui funcţionar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Bărcăneşti, judeţul Prahova 

 

           Având în vedere Referatul nr. 18884 /13.08.2021 al Compartimentului Resurse umane al 

Primăriei 

comunei Bărcăneşti privind modificarea Dispoziţiei nr.155/04.08.2021 organizarea examenului 

de  promovare în clasă a unui funcţionar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova; 

            În conformitate cu prevederile : 

  -Art. 480 alin.(1)- (3),alin.(5). art.481, art.618 alin.(23) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, 

   cu modificările şi completările ulterioare; 

     -Art.26 şi art.144 alin.(1) și (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;  

-Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a 

funcţionarilor publici, aprobat prin Ordinul nr.1932/2009, modificat prin Ordinul nr.4763/2012 al 

Preşedintelui A.N.F.P; 

           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. Se modifică art.3 alin.2 al Dispoziţiei nr.155/04.08.2021 privind organizarea  

examenului de 

       promovare în clasă a unui funcţionar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului 

 comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, şi va avea următorul cuprins : 

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

termenului de depunere a dosarelor .” 

         Art.2. 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. 
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