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Dosar nr. __________

ANUNŢ
Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în zilele de
22.06.2020 – 24.06.2020 la sediul precizat mai sus, examen de promovare în gradul profesional
imediat superior pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Galaţi. Examenul se organizează în baza prevederilor art. 479 si ale art. 618 alin. (22) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi în baza prevederilor art. 125 – 128 din
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Probele stabilite pentru examen sunt: probă scrisă şi interviu
Condiţiile de desfăşurare a examenului:
- dosarele se depun până la data de 10.06.2020 ora 14.00;
- proba scrisă: 22.06.2020 ora 10.00 la sediul instituţiei;
- interviul: 24.06.2020 ora 10.00 la sediul instituţiei.
Condiţii de participare la examen:
- minim 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care se promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor indivi duale în ultimii 2 ani de
activitate
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
Bibliografia este următoarea:
Direcţia economie si finanţe:
1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
2. Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare.
Compartiment relaţii publice, organizare si funcţionare ATOP
1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
- Cap. VI
2. Constituţia României;
3. Legea nr. 218/2002 privind organizarea si funcţionarea Poliţiei Române – Secţiunea 3 - ATOP
4. Hotărârea Guvernului nr. 787/2002 pentru aprobarea Regulam entului de organizare și
funcționare ATOP
Direcţia tehnică :
1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul adm inistrativ: Partea a III-a - Titlul V : Cap. VI, Cap. VII sectiunea 2, Cap. VIII, Partea a VI-a, Partea a VII-a
2. Constituţia României;
3. Hotărârea Guvernului nr. 343/2017, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor
de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
5. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
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