
Anexa nr.1 la Dispozitia nr.128/14.05.2021 

ANUNȚ 

În baza prevederilor art.618 alin.23 din O.U.G nr.57/2019 privind codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primaria Comunei 
Movila Banului organizează concurs in vederea promovării in Clasa in perioada 
14.05.2021-02.06.2021, in limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu 
incadrarea in fondurile bugetare alocate. 
Condiții de desfășurare a concursului/examenului de promovare: 
Concursul/examenul de promovare in Clasa se va desfășura la sediul primariei 
Movila Banului, astfel: 
-probă scrisă : 2.06.2021 
-probă interviu- conform legislatiei in vigoare 
Condiții de participare la concursul/examenul de promovare: 
Pentru a participa la concursul/examenul de promovare in clasa, conform 
prevederilor art.481 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, funcționarul public trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o 
diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își 
desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru 
desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției 
publice; 

b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului 
cod. 

Funcția publică pentru care se organizează concursul/examenul și 
compartimentul din care face parte sunt: 
Funcția publică de execuție de referent, grad profesional superior, in cadrul 
compartimentului agricol, cadastru si urbanism. 

Dosarul de concurs se depune de către candidați la sediul primăriei 
Movila Banului in termen de 5 zile de la data afișării anunțului(14.05.2021-
02.06.2021) si trebuie să conțină in mod obligatoriu documentele prevăzute la 
art.479 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și următoarele: 

a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă; 
b) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară 
activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității 
de către conducătorul autorității sau instituției publice; 
c) adeverința eliberată de compartimentul de 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, în condițiile legii. 
Relații suplimentare se pot obține in intervalul orar 8.00-16.00 de luni pana 

vineri la sediul primariei Movila Banului, sau la numarul de telefon 
0238.796.601.  
Persoana de contact : Ioniță Alexandru Florin- secretarul general al comunei 
Movila Banului. 

Primar, 
Moise Dorin Romică 


