
                     PRIMĂRIA COMUNEI COȘTEIU 

                     JUDEȚUL  TIMIȘ 

                     COȘTEIU NR . 282 A                                                                                                                                            

                     COD POȘTAL 307125 

                     TEL. / FAX  0256/326500 

        e-mail: primaria.costeiu@yahoo.com 
 

NR. 1334  din  21.02.2022 

 

                                             ANUNȚ 
 

  În conformitate cu prevederile art. 479 alin. (1) cu excepția literei b) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și 

dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria 

Comunei Coșteiu, județul Timiș, organizează în data de 22.03.2022, ora 10.00, la sediul 

instituției din Coșteiu, str. Principală nr. 282A, proba scrisă a examenului de promovare în 

gradul profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Comunei 

Coșteiu, județul Timiș, pentru funcția publică de execuție - inspector, clasa I, grad profesional 

principal. 

 

Condițiile  de participare la concursul/examenul de promovare în grad superior 

imediat superior celui deținut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1) cu excepția 

literei b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare respectiv: 

  

- Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care 

promovează, 

- Să fi obținut cel puțin calificativul ’’ bine’’ la evaluarea performanțelor individuale în 

ultimii 2 ani de activitate, 

- Să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată .  

 

Dosarele se depun de către candidați în termen de 20 zile de la data afișării anunțului, în 

perioada 21.02.2022 – 14.03.2022, inclusiv și conțin în mod obligatoriu: 

 

- Formular de înscriere; 

- Adeverință eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în 

grad profesional din care promovează; 

- Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 

2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate. 

 

  Examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de către 

funcționarii publici constă în susținerea unei probe scrise și a probei interviu, stabilite de 

comisia de examinare. 

  Selecția dosarelor se va face pe baza îndeplinirii condițiilor generale și specifice de participare 

la examen și se va realiza în perioada 16.03.2022  iar rezultatul se va prin menționarea 

sintagmei ,,admis’’ sau  ,,respins’’, însoțită de motivul respingerii dosarului, după caz. 

   Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor se depun în maxim 24 ore de la afișarea 

rezultatului, secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor. 



   Comisia de soluționare a contestațiilor va comunica rezultatul contestației prin afișare la 

sediul și pe site-ul instituției, imediat după soluționarea contestațiilor. 

 

  Proba scrisă, va avea loc în data de 22.03.2022, ora 10.00, la sediul instituției din Coșteiu, 

str. Principală nr. 282A. 

  La această probă pot participa doar candidații care sunt declarați ,,admis’’la selecția dosarelor. 

  În cadrul examenului de promovare, lucrarea elaborată de candidat poate fi notată cu un 

punctaj de maxim 100 puncte, iar punctajul minim de promovare este de 50 puncte. 

  Interviul se va anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă. 

  Rezultatele vor fi afișate la sediul și pe site-ul instituției, cu precizarea punctajului și a 

sintagmei ,,admis’’ sau  ,,respins’’ , precum și ora la care se afișează. 

 

  Formularul de înscriere, bibliografia precum și alte informații legate de organizarea și 

desfășurarea examenului se publică pe site-ul Primăriei Comunei Coșteiu, județul Timiș, 

www.costeiu.ro  .  

    Dosarele se depun la sediul Primăriei Comunei Coșteiu, județul Timiș, str. Principală, nr. 

282A, Tel:  0256/326500,   Fax: 0256/326500, E-mail: primaria.costeiu@yahoo.com, persoana 

de contact: Ardelean Mariana secretar general al comunei Coșteiu. 

           

Bibliografie obligatorie pentru susținerea concursului/examenului de promovare -  inspector 

grad profesional principal: 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, partea a VI-a, titlul I și II; 

3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 

răspunderea în legatura cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau 

instituţiilor publice, actualizată; 

6. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unităților 

socialiste; 

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală cu modificările și 

completările ulterioare; 

8. Legea nr. 277/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare; 

9. Legea nr. 85/2014 privind Procedurile de Prevenire a Insolvenței și de Insolvență, 

actualizată; 

10. Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările 

ulterioare.  

 

                                                 Ec. CAREBIA PETRU              

                                                   PRIMAR 
 

 

                                                                                                 Redactat 
                                                                                     Referent sup. Dragșineanțu Carla Dorina 

http://www.costeiu.ro/
mailto:primaria.costeiu@yahoo.com

