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Nr. 6148/31.08.2022 

ANUNŢ 

 privind organizarea examenului de promovare  în grad profesional imediat superior a 

personalului contractual 

 

Comuna Ciugud organizează, în conformitate cu dispoziţiile art. 41 alin. (1), (2), (7), (8)  și art. 

451 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare, examen de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual, 

în data de 16.09.2022 ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Ciugud  din Ciugud, strada Simion Bran 

nr. 10, județ Alba, astfel: 

Examen de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din 

cadrul Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Ciugud. 

Pentru a participa la examenul de promovare, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 

• să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul din care promovează; 

• sa fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale 

cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care aceştia s-au aflat în activitate. 

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise. 

Dosarul de înscriere la examen se va depune la sediul Primăriei comunei Ciugud în termen de 5 

zile lucrătoare de la data publicării anunțului şi va cuprinde: 

• cererea de înscriere la examen adresată primarului comunei Ciugud; 

• adeverință în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

• copii a cel puțin 2 rapoarte de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 

3 ani în care angajatul s-a aflat în activitate și la care a obținut calificativul “foarte bine”. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

- Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

 -  Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism cu modificările și completările 

ulterioare; 

 -   OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

 -   Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare; 

 -   Ordin nr.233/2006 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; 

 -  H.G. nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 -  art.755-772 din Capitolul IV din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată  cu 

modificările și completările ulterioare; 

*Notă: Toate actele normative vor fi studiate actualizate, republicate, cu modificările și completările 

ulterioare. 
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Informaţii suplimentare se pot obţine sediul Primăriei comunei Ciugud  din Ciugud, strada 

Simion Bran nr. 10, județ Alba, astfel sau la nr. de telefon 0258/841205, secretar comisie – Ciorgovean 

Maria-Mihaela. 

Afișat  în data de 01.09.2022. 

 

Primar 
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