
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA COMLINEI PUTNA
\vww. primariaputna. r0
tel: 02304 14102 fax: 02304 14102
contact@pri mariaputna. ro

Nr. 133 din 11 .01.2023

ANLINT

inbazaprevederilor art.618 alin. (a) qi alin. (22) din OUG nr 5712019 privind
Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,Primdria comunei Putna,
judelul Suceava organizeazd examen pentru promovarea in grad profesional a unui
funclionar public de execulie din consilier achizilii publice grad profesional asistent in
func{ia de consilier achizilri publice grad profesional principal in cadrul Biroului
financiar- contabil, achizitrii publice, fond funciar, urbanism qi amenajarea teritoriului,
condi(iile de desfiEurare a concursului fiind urmitoarele:
- data pAn6la care se pot depune dosarele de inscriere - 30 ianuarie 2023 ;

- Autoritatea publicd la care se depun dosarele - Primdria comunei Putna , judelul
Suceava- secretariat-registraturd tel/fax 0230414I02, e-mail : contact@priurariaputrra.ro

-persoand contact Mitric Maria Paraschiva;
-Data qi ora organizdrii probei de examen: 09 februarie 2023 - ora 10 - proba scrisd qi

interviul in termen de 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise .

- Locul de desfbgurare-Primdria comunei Putna, jude{ul Suceava.

Condi{iile de participare la examen sunt urmitoarele:
- sd aibd cel pulin 3 ani vechime in gradul profesional al funcliei publice din care
promoveazd;
-sd fi oblinut cel pulin calificativul <bine> la evaluarea performanlelor individuale in
ultimii 2 ani in care funclionarul public s-a aflat in activitate;
- sd nu aibd o sancliune disciplinarb neradiatd in condiliile codului administrativ .

Dosarul de examen va con{ine obligatoriu:
a) formular de inscriere
b) copie de pe cametul de muncd sau adeverinla eliberatd de comparlimentul de

resurse umane in vederea atestdrii vechimii in gradul profesional din care
promoveazS;

c) copii de pe rapoarlele de evaluare a performanlele profesionale individuale din
ultimii 2 ani;.

d) adeverinld eliberatd de comparlimentui de resurse umane in vederea atestdrii
situaliei disciplinare a funclionarului public, in care se menlioneazd, expres dacd
acestuia i-a fost aplicata o sanc{iune disciplinard", care s6 nu fi fost radiatd;
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activitatea in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judelul
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Constitutia Rom6niei, republicatd;
Titlul I qi II ale pnrlii a VI-a din Ordonanla de Urgenla a Guvernului nr.
5112019, cu modificirile qi completdrile ulterioare;
Ordonanla Guvernului nr. 13712000 privind prevenirea gi sanclionarea tuturor
formelor de discriminare, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;
Legea nr. 20212002 privind egalitatea de sanse Ei de tratament intre femei Ei
barbafi, republicat6, cu modificdrile Ei completarile ulterioare;
Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice cu modificdrile gi completarile
ulterioare
HotarArea Guvernului nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie
publicd/acordului - cadru din Legea nr. 98 12016 privind achiziliile publice.
HotdrArea Guvernului nr. 149112004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind structura organizatoricS, atribuliile, func{ionarea gi dotarea comitetelor
gi centrelor operative pentru situalii de urgenld;
Ordinul nr. 7512019 pentru aprobarea Criteriilor de performanJd privind
constituirea, incadrarea qi dotarea serviciilor voluntare qi a serviciilor private
pentru situalii de urgenld
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