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ANUNT
privind examenul de promovare in clasd

a

funcfionarilor publici

din cadrul Primdriei Orasului Huedin

Avdnd in vedere prevederile art. 480, art.481 gi ale art. 618 din Ordonanfa de.urgenfa
a
Guvernului nr.5712079 privind Codul administrativ, cu modificdrile completdlile
ulterioare.
9i
Prevederile art' 744-art,l47 din Hot[rdrea Guvernului nr: 671/2}}Bpentru aprobarea
normelor
privind otganizarea gi dezvoltarea carierei funcfionarilor publici, cu modificarile si
cornpletdrile
ulterioare gi ale Ordinului pregedintelui Agenfiei Na{ionale a Funclionarilor publici
nr.
193212009 pentru aprobarea Regulamentului privin d organizarea gi desftqurarea
examenujui de
promovare in clasd a funcfionarilor publici, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare.
Primdria Oragului Huedin organizeazd examen de promovare in clasl pentru postul
de
referent, clasa III, grad profesional principal, in cadrul Serviciului de Salubrizare.

Condiliile pe care trebuie sd le indeplineascd cumulativ funclionarul public, pentru a partieipa la
exemenul de promovare in clasd sunt prevdzute de art. 479 alin.(l) din Ordonanfa de
urgentd a
Guvernului nt.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare:

" Condilii pentru examenul
Pentru

a

tndepline

de

participa la examenul
as

c

promovare tn clasd
de

d urmdto are I e c ondiyii

promovare tn clasd, funclionarul public trebuie sd
;

a) sd dobdndeqsQd, ulterior

intrdrii tn corpulfunclionarilor publici, o diplomd de studii de nivel
superior, ln specialitatea tn care tsi deffisoard qctivitatea sau intr-un domeniu considerat
util
pentru desfisurarea activitdlii de cdtre conducdtorul outoritdlii sau instituliei publice,.
b) sd nu aibd o sancliune disciplinard neradiatd tn conditiile prezentului cod.

"

Examenul Yaavea loc in data de 18 noiembrie202I, ora 10.30,la sediul primlriei oraqului
Huedin, strada Horea, nr. L, jude{ul Cluj- proba scrisi qi interviul care se va sustine de
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regull, in aceeaqi zi, dar nu mai tdrziu de 3 zile lucritoarq de la data susfinerii probei
scrise, in condifiile legale.
Conform dispoziliilor aft. 145 din Hotdrdrea Guvernului nr. 61112008 pentru aprobarea normelor
privind organizatea gi dezvoltarea carierei funcfionarilor publici, cu modificdrile si completirile
u

lterioare.

inscrierealaexamen sevafaqeinperioada 1g.r0.2021-L:2.r0.2021. ora 16.00.
Dosarul de concurs se depune de cdtre candidali tn termen de 5 zite de la data publicdrii
anunlului privind organizarea examenului de promovqre in clasd in condi1iile art. 6 8 alin. (23)
din Ordon(lnla de urgenld a Guvernului nr, 57/2019, cu modificdrile completdrile ulterioare,
Si
Si conline in mod obligatoriu:
a) cerere de inscriere la examenul de promovare tn clasd;
b) diplomd de studii de nivel superior, tn specialitatea in care iqi desJdsoard qctivitatea
sau intrun domeniu considerat util pentru des/dsurarea activitdlii de cdtre conducdtorul

autoritdtii sau

institulieipublice;

c) adeverin\a eliberatd de compartimentul de resurse umane tn vederea atestdrii situaliei
disciplinare afunclionarului public, tn care se menlioneazd expres dacd acestuia i-aJbst
aplicatd o sancliune disciplinard, care sd nu
fi fost radiatd, tn condiyiile legii.

Dosarul de inscriere la examenul de promovare in clasd se pot depune la sediul primdriei
oragului Huedin, strada Horea, nr.1, jud.Cluj, la Compartimentul Resurse Umane gi
Rela{iii cu
Publicul, intre orele 08.00-16.00.

fentru informalii suplimentare:Compartiment Resurse Umane gi Relalii cu Publicul, telefon:
0264 -3 5 1 5 48 fax:0264-3 5 r 5 64 e-mail.resurseumane@primariahuedin.ro.
Examenul de promovare in clasd constd in 3 etape, dupd cum vrmeazt:

a.
b.

c.

Verificarea existenfei cererii de inscriere la examenul de promovare in clasd aprobatd de
conducdtorul autoritdlii, care va avea loc in termen de maxim 5 zile de la d,ataexpir6rii
termenului de inscriere la examen;
Proba scrisd-18 noiembrie202l, ora 10,30, la sediul Prim[riei oragului Huedin.
strada
Horea, nr. 1, jude{ul Cluj
Interviul

LConstituli a Romdnie i, republicat[;
2. TitluU si !! ale pdrlii a VI-a din OJJ.G. nr.57l2}I9-privind Codul administrativ, cu
modifi cdrile qi completdrile ulterioare;

3' O'G Nr. 13712000 ,Republicatd, privind prevenirea gi sanclionarea tuturor formelor de
discriminare;
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4'

, republicatd, cu modificdrile gi complet{rile ultgripare.

5.H.G. 1275/2000-privind aprobareu Norm.l* rn.todologice pentru
OunJrru in aplicard a
prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, ,cu modificdrile qi completdrile
ulterioare; l
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