ANUNT
ș alin. (2) din Legea nr. 188/1999, privindd
Avâând în vedeere prevederile art. 65 alin. (1) și
Statutul
S
funccţionarilor publici,
p
rereepublicată, cu modificcările şi com
mpletările ulterioare,
u
reespectiv alee
art.
a 125 din H.G. nr. 61
11/2008 penntru aprobarrea normeloor privind organizarea
o
şi dezvoltaarea cariereii
funcţionarilo
fu
or publici, modificatăă şi complletată de H.G.
H
1173/2008 și dee H.G. 761/2017, văă
în
nştiinţăm că organizăm
m examen / concurs dee promovarre în grad profesional
p
imediat supperior celuii
deţinut
d
penttru o funcţiee publică de execuţie de
d politist local,
l
clasa III, grad profesional pprincipal înn
politist
p
locall, clasa III, grad profesional superior la Servviciul de Poolitie Localaa din cadrull aparatuluii
de
d specialitaate al Primarrului Comuunei Afumatti.
Conddiţii de desffăşurare:
Pentrru a particip
pa la exameenul / concuursul de proomovare în grad professional imediat superiorr
celui
c
deţinutt, funcţionarrul public trrebuie să îndeplineascăă cumulativ următoarelle condiţii:
 să aibbă cel puţinn 3 ani în grradul profesional al funncţiei publicce din care promovează
p
ă;
 să fi obţinut cel puţin calificativul „binne” la evaluuarea anualăă a performaanţelor indivviduale în
ultim
mii doi ani calendaristic
c
ci;
 să nuu aibă în cazzierul adminnistrativ o sancţiune
s
diisciplinară neradiată
n
în condiţiile legii.
Probbele stabilitee pentru exaamen/concu
urs:
 proba scrisă în data
d de 19.006.2019, oraa 10:00
9, ora 10:000
 proba de interviu în data dee 21.06.2019
Dosaarul de concurs se deppune de cătrre candidaţţi în termenn de 20 de zile de la data
d
afişăriii
anunţului
a
p
privind
orgganizarea exxamenului sau concuursului de promovaree şi conţinne în modd
obligatoriu:
o
copie
c
de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată dee compartim
mentul de reesurse umanne în
vederea
v
atesstării vechim
mii în graduul profesionaal din care se
s promoveaază;
copii
c
de pe rrapoartele de
d evaluare a performanntelor profesionale indiividuale dinn ultimii 2 ani;
a
formularul
f
d înscriere prevăzut înn anexa nr. 3 la H.G. 6111/2008;
de
Exam
menul/concuursul se va desfăşura
d
laa sediul Prim
măriei Com
munei Afumaati, Sos. Buucuresti Urziceni
U
nr. 151, judeţu
ul Ilfov. Condiţiile generale şi sppecifice de participare
p
la concurs şii
bibliografia
b
stabilită se afişează la sediul Prim
măriei Comuunei Afumatti şi pe site-- ul Primărieei Comuneii
Afumati.
A
Relaţii
R
supliimentare se pot obţine la Comparrtimentul Registratura, Secretariatt si Relatii cu
c Publicull
din
d cadrul Primăriei Coomunei Afum
mati, telefon 352.94.244; 350.12.877.
PRIMAR,
G
Gabriel DUM
MANICA

RETAR,
SECR
Marianna TUDOR



