PRIMĂRIA COMUNEI SUHAIA
JUDEȚUL TELEORMAN
Nr. 604 din 16 februarie 2021

ANUNŢ
În baza prevederilor art. 618 alin. (4) și alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria
Comunei Suhaia organizează în data de 18 martie 2021 – proba scrisă, concursul/examenul de
promovare în grad profesional, în limita funcţiilor publice rezervate promovării.
Condiţiile de desfășurare a concursului/ examenului de promovare:
Concursul/examenul de promovare în grad profesional se va desfășura la sediul Primăriei Suhaia
din Str. Șoseaua Dunării, nr. 220, Comuna Suhaia, astfel:
Pentru funcțiile de Consilier, Cls. I, grad principal, Inspector, Cls. I, grad principal și Polițist local,
Cls. III, grad principal:
– proba scrisă – 18.03.2021, ora 10.00;
– interviul – în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Condițiile de participare la concursul/ examenul de promovare:
Pentru a participa la concursul/ examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
celui deținut, conform prevederilor art. 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care
promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în
ultimii 2 ani de activitate;
c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

Clasa

Funcțiile publice pentru care se organizează concursul/ examenul și compartimentul din care
face parte sunt:
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Dosarul de concurs se depune de către candidați, la sediul Primăriei Suhaia din Str. Șoseaua
Dunării, nr. 220, Comuna Suhaia, în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului și trebuie
să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 479 din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și următoarele:
a) formularul de înscriere
b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse
umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii
2 ani de activitate;
d) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei
disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost
aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.
Relații suplimentare se pot obţine în intervalul orar 09:00-16:00 de luni până joi, iar vinerea
09:00–14:00 la nr. de telefon: 0247.451.100 de la dna Ciurea Elena, referent.
Bibliografia și tematica stabilită pentru probele examenului pentru funcția de Consilier, Cls. I,
grad superior în cadrul Compartimentului achiziții publice, proiecte, control intern și
managementul calității, SSM, este:
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:
- Partea III – Administrația publică locală
- Partea V – Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului și a UAT
- Partea VII – Statutul funcționarilor publici
- Partea VII – Răspunderea dministrativă
- Partea VIII – Servicii publice
3. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:
- TITLUL I - Dispozitii generale privind organizarea si dezvoltarea carierei
functionarilor publici
- TITLUL II - Organizarea carierei functionarilor publici
4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare republicată, cu modificările și completările ulterioare:
- Capitolul II - Dispozitii speciale
5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările și completările ulterioare:
- Capitolul II - Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul
muncii
- Capitolul IV - Egalitatea de sanse intre femei si barbati in ceea ce priveste
participarea la luarea deciziei
- Capitolul VI - Solutionarea sesizarilor si reclamatiilor privind discriminarea bazata pe
criteriul de sex.
6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea Agenției Naționale
pentru Achiziții Publice, cu modificările și completările ulterioare:
- Capitolul II - Obiective si atributii
7. Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și înființarea Agenției Naționale
pentru Achiziții Publice, cu modificările și completările ulterioare:
- Capitolul II - Functii si atributii
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8. Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul
achizițiilor publice:
- Anexa : STRATEGIA NATIONALA in domeniul achizitiilor publice
9. Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:
- Capitolul I - Dispozitii generale
- Capitolul II - Reguli generale de participare si desfasurare a procedurilor de atribuire
- Capitolul III - Modalitati de atribuire
- Capitolul IV - Organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire
- Capitolul V - Executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru
- Capitolul VI - Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitie publica.
10. Hotărârea Guvernului 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 modificările
și completările ulterioare:
- Capitolul II - Planificarea si pregatirea realizarii achizitiei publice
- Capitolul III - Realizarea achizitiei publice
- Capitolul IV - Executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru.
11. Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare:
- Capitolul I - Dispozitii generale
- Capitolul II - Exceptari
- Capitolul III - Reguli generale de participare si desfasurare a procedurilor de atribuire
- Capitolul IV - Modalitatile de atribuire
- Capitolul V - Organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire
- Capitolul VI - Executarea contractului sectorial.
12. Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru
din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările
ulterioare:
- Capitolul I - Dispozitii generale si organizatorice privind inregistrarea,
- reinnoirea si recuperarea inregistrarii in SEAP
- Capitolul I - Dispozitii generale si organizatorice privind inregistrarea, reinnoirea si
recuperarea inregistrarii in SEAP
- Capitolul III - Realizarea achizitiei sectoriale
- Capitolul IV - Executarea contractului sectorial/acordului-cadru.
13. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu
modificările și completările ulterioare:
- Capitolul I - Dispozitii generale
- Capitolul II - Exceptari
- Capitolul III - Reguli de participare la procedura de atribuire
- Capitolul IV - Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune
- Capitolul V - Reguli privind executarea contractelor de concesiune.
14. Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor
de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări
şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional de Soluţionare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare:
- Capitolul III - Contestatia formulata pe cale administrativ-jurisdictionala.
15. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităților publice.
- Anexa: Codul controlului intern managerial al entitatilor publice.
3

Bibliografia și tematica stabilită pentru probele examenului pentru funcția de Inspector, Cls.
I, grad principal în cadrul Compartimentului financiar contabil, resurse umane, este:
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:
- Partea III – Administrația publică locală
- Partea V – Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului și a UAT
- Partea VII – Statutul funcționarilor publici
- Partea VII – Răspunderea dministrativă
- Partea VIII – Servicii publice
3. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:
- TITLUL I - Dispozitii generale privind organizarea si dezvoltarea carierei
functionarilor publici
- TITLUL II - Organizarea carierei functionarilor publici
4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare republicată, cu modificările și completările ulterioare:
- Capitolul II - Dispozitii speciale
5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările și completările ulterioare:
- Capitolul II - Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul
muncii
- Capitolul IV - Egalitatea de sanse intre femei si barbati in ceea ce priveste
participarea la luarea deciziei
- Capitolul VI - Solutionarea sesizarilor si reclamatiilor privind discriminarea bazata pe
criteriul de sex.
6. Legea nr. 82/1991 a contabilității :
- Capitolul II - Organizarea si conducerea contabilitatii
- Capitolul III - Registrele de contabilitate
- Capitolul IV - Situatii financiare
- Capitolul V - Contabilitatea Trezoreriei Statului si a institutiilor publice.
7. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice:
- Capitolul II - Principii, reguli si responsabilitati
- Capitolul III - Procesul bugetar
- Capitolul IV - Finantele institutiilor publice
8. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale:
- Capitolul I - Dispozitii generale
- Capitolul II - Principii, reguli si responsabilitati
- Capitolul III - Procesul bugetar
- Capitolul IV - Imprumuturi
- Capitolul V - Finantarea institutiilor publice
- Capitolul VI - Criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale
- Capitolul VII - Dispozitii institutionale.
9. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:
- TITLUL IX - Impozite si taxe locale.
10. Ordinul MFP nr. 1917/2005
- Capitolul I - Dispozitii generale
- Capitolul II - Aprobarea, depunerea si componenta situatiilor financiare
- Capitolul III - Prevederi referitoare la elementele de bilant
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- Capitolul IV - Prevederi referitoare la elementele din contul de rezultat patrimonial
- Capitolul XI - Contabilitatea operatiunilor specifice bugetelor locale.
11. Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme
profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar
preventiv propriu :
a. Dispozitii générale
b. Controlul financiar preventiv propriu
c. Controlul financiar preventiv delegate
d. Raportare si informare
12. Ordinul MFP nr. 1792/2002 aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea,
evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale:
1. Angajarea cheltuielilor
2. Lichidarea cheltuielilor
3. Ordonantarea cheltuielilor
4. Plata cheltuielilor
5. Organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.
13. OG nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventive:
- Capitolul I - Dispozitii generale
- Capitolul II - Dispozitii privind controlul financiar preventiv
- Capitolul III - Dispozitii comune
14. Legea nr. 153/2017 privind Lege-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice:
- Capitolul II - Salarizarea
- Capitolul III - Alte dispozitii.
15. Ord. MFP nr. 2861/2009 privind aprobarea normelor metodologice privind organizarea
și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor
proprii :
- Anexa – NORME privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de
natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
16. OG nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituțiilor publice :
- CAPITOLUL I - Dispozitii generale
- CAPITOLUL II - Regimul de amortizare si calcularea amortizarii
- CAPITOLUL III - Scoaterea din functiune a activelor fixe.
17. HGR nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, al oraselor, al
municipiilor si al judetelor
- Anexa - NORME TEHNICE pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public si privat al comunelor, al oraselor, al municipiilor si al judetelor
Bibliografia și tematica stabilită pentru probele examenului pentru funcția de polițist local,
Cls. III, grad principal în cadrul Compartimentului Poliția locală, este:
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:
- Partea III – Administrația publică locală
- Partea V – Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului și a UAT
- Partea VII – Statutul funcționarilor publici
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- Partea VII – Răspunderea dministrativă
- Partea VIII – Servicii publice
3. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:
- TITLUL I - Dispozitii generale privind organizarea si dezvoltarea carierei
functionarilor publici
- TITLUL II - Organizarea carierei functionarilor publici
4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare republicată, cu modificările și completările ulterioare:
- Capitolul II - Dispozitii speciale
5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările și completările ulterioare:
- Capitolul II - Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul
muncii
- Capitolul IV - Egalitatea de sanse intre femei si barbati in ceea ce priveste
participarea la luarea deciziei
- Capitolul VI - Solutionarea sesizarilor si reclamatiilor privind discriminarea bazata pe
criteriul de sex.
6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor:
- Reglementarea activității de soluționare a petițiilor
7. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale:
- Capitolul I - Dispozitii generale
- Capitolul II - Organizarea politiei locale
- Capitolul III - Atributiile politiei locale
- Capitolul IV - Statutul personalului politiei locale
- Capitolul V - Drepturile si obligatiile politistului local
- Capitolul VI - Folosirea mijloacelor din dotare si uzul de arma
- Capitolul VII - Atributiile autoritatilor administratiei publice locale
in privinta organizarii si functionarii politiei locale
- Capitolul VIII - Dotarea si finantarea politiei locale.
8. H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a poliţiei locale:
- Capitolul II - Organizarea politiei locale si categorii de functionari publici
- Capitolul III - Selectionarea, pregatirea si numirea personalului politiei locale
- Capitolul IV - Atributiile personalului politiei locale
- Capitolul VI - Mijloacele din dotare
- Capitolul VII - Drepturile si recompensele care se pot acorda politistilor locali.
9. Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice:
- Capitolul II - Declararea prealabila a adunarilor publice
- Capitolul III - Obligatii privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice
- Capitolul IV - Asigurarea ordinii pe timpul desfasurarii adunarilor publice.
10. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.
11. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor:
- Capitolul II - Formele de paza
- Capitolul III - Paza transporturilor bunurilor si valorilor, precum si a transporturilor
cu caracter special
- Capitolul IV - Sisteme tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei.
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12. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare.
- CAPITOLUL I - Dispozitii generale
- CAPITOLUL II - Constatarea contraventiei
- CAPITOLUL III - Aplicarea sanctiunilor contraventionale
- CAPITOLUL IV - Caile de atac
- CAPITOLUL V - Executarea sanctiunilor contraventionale

PRIMAR,
Polexia – Georgiana BARBU
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