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Nr. 35039 / 24.08.2020 
              

ANUNȚ 
 

Municipiul Brad – Primăria organizează examen în vederea promovării în grad profesional a unor 

funcționari publici de execuție, promovare aferentă semestrului II 2020, după cum urmează: 

- inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Executări Silite și 

Insolvență – Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad; 

- inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului administrarea 

parcărilor – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad; 

- inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor Brad – Evidență Persoane din subordinea Consiliului Locala al Municipiului Brad; 

- inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor Brad – Stare Civilă din subordinea Consiliului Locala al Municipiului Brad. 

Funcțiile publice de execuție mai sus menționate presupun o durată normală a timpului de muncă, 

respectiv 8 ore/zi ( 40 ore/săptămână). 

Având în vedere prevederile art. 478 și art. 618 alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările 

ulterioare, examenul în vederea promovării în grad profesional va fi organizat în data de 24.09.2020, ora 

1000 - proba  scrisă.  
 

            Etapele stabilite pentru examen, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (10) și alin. (22)  din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt : 

- selecţia dosarelor de înscriere; 

- proba scrisă; 

- interviul. 

 

 Condiţiile de desfăşurare a examenului,  în conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 

prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, sunt: 

- dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunțului, 

respectiv 24.08.2020 – 14.09.2020, la sediul Primăriei Municipiului Brad, din Brad, Str. Independenţei, 

nr.2, jud. Hunedoara, telefon 0254612665, fax 0254612669, e-mail bradprim@yahoo.com; persoană de 

contact: Mateș Florina, consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Resurse Umane din 

aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad (secretarul comisiei de concurs); 

- în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, 

comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs; 

- proba scrisă va avea loc în data de 24.09.2020, ora 1000 , la sediul Primăriei Municipiului Brad, din 

Brad, Str. Independenţei nr.2, jud. Hunedoara; 

- interviul se susţine în conformitate cu prevederile art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor  privind organizarea şi dezvoltarea  carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările 

ulterioare. 
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 Condiţiile de  participare la examen, în conformitate cu prevederile art. 479 alin. (1) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt: 

- să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează; 

- să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de 

activitate; 

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile actului normativ menționat mai sus.    

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 127 din 

H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici, cu modificările și completările ulterioare:  

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Compartimentul Resurse Umane în 

vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de 

activitate; 

- adeverința eliberată de Compartimentul Resurse Umane în vederea atestării situației disciplinare a 

funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune 

disciplinară, care să nu fi fost radiată;  

- formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

 

Secretar comisie concurs 

consilier 

Florina Mateș                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             


