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PRIMARIA COMUNEI CIOROIASI 
JUDETUL DOLJ 
COMP ARTIMENTUL SECRETARIAT 
Nr. 4055/19.12.2022 

ANUNT 
A vand 1n vedere prevederile: Regularnentului privind organizarea ~i des~urarea exarnenului 

de promovare in clasa a functionarilor publici, aprobat prin Ordinul nr.1932/2009, modificat prin 
Ordinul nr.4763/2012 al Pre~edintelui A.N.F.P.; art.477, art.480, art.481, art. 618 alin.(23) din 
Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare ~i art.144 - art.147 din Hotararea Guvemului nr.611 /2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea ~i dezvoltarea carierei fun~onarilor publici, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, 

Primaria comunei Cioroiasi , cu sediul in str. Principala, nr.34, sat Cioroiasi ,comuna 
Cioroiasi , judeful Dolj, organizeaza examen de promovare in clasa, in data de 09.01.2023 -
proba scrisa, pentru un funcfionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Cioroiasi care indepline~te condifiile prevazute de art.481 din Ordonanfa de urgenfa 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
~i detine urrnatoarea functie publica de executie: 
- referent, clasa III, grad profesional asistent - Compartimentul Evidenta Populatiei-S.P.C.L.E.P. 
Cioroiasi; 

Calendar desfa~urare examen: 
• Depunere dosare: 20.12.2022-24.12.2022; 
• Selectie dosare: 27.12.2022-31.12.2022; 
• Proba scrisa: 09.01.2023, ora 10°0

; 

• Interviul: 11.01.2023, ora 10°0
• 

Locul de desfa~urare: sediul Primariei comunei Cioroiasi, situat in str. Principala, nr.34, sat 
Cioroiasi , comuna Cioroiasi, judetul Dolj. 

Condifii de participare la examen conform prevederilor art 481 din OUG 57/2019: 
a) sa dobandeasca, ulterior intrarii in corpul functionarilor publici, o diploma de studii de nivel 

superior, in specialitatea in care i~i desfa~oara activitatea sau mtr-un domeniu considerat util 
pentru desfa~urarea activitatii de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice; 

b) ca nu aiba o sancpune disciplinara neradiata 1n conditiile Ordonantei de urgenta a Guvemului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare 
Dosarele de inscriere la examen se depun la sediul Primariei comunei Cioroiasi 1n termen de 

5 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Primariei ~i la afi~ierul institutiei, 
respectiv in intervalul 20.12.2022-24.12.2022. 

Selecfia dosarelor de examen are loc 1n termen de maximum 5 zile lucratoare de la expirarea 
termenului de depunere a dosarelor, respectiv in perioada 27.12.2022-31.12.2022 ~i rezultatul 
acesteia se va afi~a la sediul institutiei ~i pe pagina de internet a Primariei la sectiunea Concursuri 
~i examene. 

Dosarul de examen, depus de catre candidatul la exarnenul de promovare in clasa, va 
confine in mod obligatoriu urmatoarele documente: 

- cerere de inscriere la exarnenul de promovare in clasa; 
- diploma de studii de nivel superior, in specialitatea in care i~i desfa~oara activitatea sau intr-un 
domeniu considerat util pentru desfa~urarea activitatii de catre conducatorul autoritatii sau 
institutiei publice; 
- adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii situatiei disciplinare 
a functionarului p lie, In care se mentioneaza expres daca acestuia i-a fost aplicata o sanctiune 
disciplinara, care u fi fost radiata, 1n conditiile legii. 


