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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA LARGU 

PRIMAR 
 

DISPOZIȚIA nr.18 
  din 22.02.2013 

privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grad 
profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție 

din Primăria comunei Largu 
 

Primarul comunei Largu, judeţul Buzău, ing. Neculai Stănel, 
Având în vedere : 
 prevederile art. 63, alin. 5, lit. e din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 
 prevederile art. 22, 23, 26 alin.2, 28, 38, 40-42, 49, 52, 54-56, 58-71 din 

Hotărârea Guvernului nr.611-2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările 
ulterioare ; 

 avizul nr.6215/22.02.2013 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici ; 
În temeiul art. 68, alin (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

D I S P U N : 
 

Art.1 Se aprobă organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grad 
profesional superior celui deținut, pentru funcționarii publici de execuție din Primăria 
comunei Largu, la data de 18 martie 2013 ; 
Art.2 Se constituie comisia de examen în următoarea componență : 
 
Funcția în cadrul 
comisiei de examen 

Numele și 
             prenumele 

Funcția în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului / 
reprezentant A.N.F.P. 

președinte Bordea Stelică secretarul comunei 
membru Mihai Aurelia inspector 
membru Feraru Atena expert, Instituția Prefectului 
  
Art.3 Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor în următoarea componență: 
 
Funcția în cadrul 
comisiei de soluționare 
a contestațiilor 

Numele și 
             prenumele 

Funcția în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului / 
reprezentant A.N.F.P. 

președinte Diaconescu Diana consilier juridic, Instituția  
Prefectului 

membru Ionașcu Marin referent 
membru Solcă Mariana secretarul comunei Luciu 
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Art.4 Probele stabilite pentru examen, condițiile de desfășurare, data și ora 
desfășurării probelor, locul desfășurării examenului sunt prevăzute în anexa nr.1 ce 
face parte integrantă din prezenta dispoziție ; 
Art.5 Bibliografia examenului de promovare în grad profesional superior este 
prevăzută în anexa nr.2 ce face parte integrantă din prezenta dispoziție ; 

    Art.6 Prin grija secretarului comunei Largu prezenta dispozitie va fi făcută publică şi 
comunicată autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate. 

                      
 
 
 
                         PRIMAR, 
                     Neculai Stănel                                  contrasemnează, 

                                                           secretarul comunei, 
                                                                                 Bordea Stelică 
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                                                                             Anexa 1 
                                                                   la Dispoziția nr.18/22.02.2013 

 
 
 

1. Probele stabilite pentru concurs : 
- proba scrisă , 
- interviu ; 
 
 
 
2. Conditii de desfasurare a concursului : 
- 06.03.2013 – data până la care se depun dosarele de înscriere ; 
 
 
 
3. Data şi ora desfăşurării probelor stabilite : 
1. 18.03.2013 ora 10.00 - proba scrisă , 
2. 20.03.2013 ora 14.00 - interviul ; 
 
 
 
4. Locul desfăşurării examenului de promovare în grad profesional : 
Primăria comunei Largu – sala de ședințe 
 
 
 
7. Functii publice de execuție supuse examenului de promovare în grad 
profesional : 
 

Nr. 
crt 

Numele și prenumele 
funcționarului public 

Funcția  
publică 
de  
execuție 

Grad  
profesional 
actual 

Grad 
profesional 
propus 

1. Vlădescu Marioara inspector, 
clasa I, 

principal superior 

2. Olteanu Ionela-
Octavia 

inspector, 
clasa I 

asistent principal 

3. Radu Tuța referent, 
clasa III 

principal superior 

4. Popa Ștefan referent, 
clasa III 

principal superior 
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                                                                 Anexa 2 
                                                                la Dispozitia nr.18/22.03.2013 

 
 

BIBLIOGRAFIE 
 

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, publicată 
în Monitorul Oficial al României nr.365/29.05.2007 ; 

2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, 
republicată, publicată în Monitorul Oficial al României nr.525/02.08.2007 ; 

3. Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 123/20.02.2007 ; 

4. Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, publicată în Monitorul Oficial al 
României nr.454/18.06.2008 ; 

5. Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, actualizată, publicată în Monitorul 
Oficial al României nr.927/23.12.2003 ; 

6. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr.618/18.07.2006 ; 

7. Ordinul nr.2861/2009 al M.F.P. pentru aprobarea Normelor privind organizarea 
și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și 
capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial al României 
nr.704/20.10.2009 ; 

8. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr.401/20.07.2001 ; 

9. Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 
actualizată, publicată în Monitorul Oficial al României nr.557/23.06.2004 ; 

10. Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, actualizată, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr.889/30.12.2010 ; 

11. O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului 
rece, actualizată, publicată în Monitorul Oficial al României nr.629/02.09.2011  

 
 
 


