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      A N U N Ț 
 
 
 In conformitate cu prevederile: 
 - art. 618, alin. (22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- Hotararea 546/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
functionarilor publici; 

 
UAT Comuna Măgura, județul Bacău, organizeaza concurs pentru promovarea in 

gradul profesional superior celui detinut pentru functionari publici din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Măgura, astfel: Compartiment amenajarea teritoriului, cadastru - 
funciar, lucrări publice, disciplina în construcții și Birou financiar contabil, evidența veniturilor și 
cheltuielilor, încasări buget și gestiune. 

Conditiile generale de participare la concurs/ examen:  
a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care 
promoveaza; 
b) sa fii obtinut cel putin calificativul „BINE” la evaluarea anuala a performantelor 
profesionale individuale in ultimii 2 ani calendaristici; 
c) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiată. 

 
Dosarele de  inscriere la examen  se vor  depune  pana la data de 14.09.2022, 

inclusiv, ora 16.00, la  sediul  Comunei Măgura, județul Bacău. 
Dosarele vor contine, in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 127 din HG nr. 
611/2008; 
a) copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane, 
in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care promoveaza. 
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 
2 ani; 
c) formularul de inscriere la examen. 
 

Proba scrisa se va tine in data de 26.09.2022, ora 10,00, la sediul Comunei Măgura, 
județul Bacău, str. Emil Brăiescu nr. 1161, jud. Bacău. 

 
 
Interviul într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, 

la sediul Primariei Comunei Măgura, județul Bacău, str. Emil Brăiescu nr. 1161, jud. Bacău 
 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Comunei Măgura, județul Bacău, telefon 
0234/ 212.406. 

 
Alaturat anexam bibiografia pentru sustinerea examenului de promovare in grad 

profesional superior celui detinut. 
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BIBLIOGRAFIE  
pentru concursul/ examenul de promovare in grad profesional superior celui 

detinut pentru functionarul public din cadrul Compartimentului financiar contabil 
(I) Bibliografie și tematică – comună: 
a) Constituţia României, republicată; 
b) Partea a III-a și Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
d) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
(II) Bibliografia și tematica specifică pentru: 
1. Pentru funcțiile publice de la Birou financiar contabil, evidența veniturilor și 

cheltuielilor, încasări buget și gestiune 
a) Legea nr. 161/ 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 

demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea 
coruptiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
d) H.G. nr. 1/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
e) Legea 273/ 2006 privind Finantele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
f) Legea 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
g) Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare 
h) O.G. nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare 
i) O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
j)  Legea nr. 31/ 1990, a societăţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  

  
2. Pentru funcția publică de la Compartimentul amenajarea teritoriului, cadastru - funciar, 

lucrări publice, disciplina în construcții: 
1) Legea nr. 50/1991 privind Autorizarea executarii lucrărilor de constructii, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

2) Noul Cod Civil - Capitolul III Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata si Capitolul IV 
Proprietatea comuna actualizat;  

3) Ordinul nr. 839/2009 actualizat, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

4) Hotărârea nr.525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism cu 
modificările şi completările ulterioare;  

5) Legea nr.350/6.07.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;  
6) Ordin nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a 
documentaţiilor de urbanism;  

7) Ordonanţă de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ  
8) Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 - privind liberul acces la informatiile de interes public cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
9) H.G. nr. 123/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 

privind liberul acces la informatiile de interes public; 
10) Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
11) O.G. nr.27/ 2002 actualizata - privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 
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