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Nr. 3.745/11.06.2020
ANUNT
EXAMEN DE PROMOVARE
in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual debutant
din cadrul Primăriei Vitomirești
In temeiul prevederilor:
art. 31 alin. (2) - (8) si art.4 din Reglementari specifice personalului încadrat pe
baza de contract individual de munca –personal contractual din administrația publică
din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice , cu modificările și completările ulterioare;
art. 41 alin. (9), art.411, art. 44, art. 45, art. 451 si art. 452 din Hotărârea nr.
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
cu modificările si completările ulterioare;
art.554 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
Procedura de organizare si desfășurare a examenului de promovare a
personalului contractul din cadrul Primăriei Vitomirești aprobată prin Dispoziția
Primarului nr. 50/11.03.2015;
Primăria Vitomirești organizează examen de promovare in grade sau trepte
profesionale a personalului contractual debutant în data de 25 iunie ora 10.00, la
sediul instituției, pentru promovarea în funcția de consilier gradul II în cadrul
compartimentului Registratură, relații cu publicul și gestiunea curentă a resurselor
umane și funcțiilor publice.
Examenul de promovare se va desfășura la sediul Primăriei Vitomirești, sat
Vitomirești, str. Libertății, nr 146, comuna Vitomirești, județul Olt.
Examenul va consta in proba scrisa.
Dosarul de înscriere se va depune la secretarul general al comunei, ultima zi
de depunere fiind 22 iunie 2020 ora 16.00.
Relații suplimentare la secretarul general al comunei, doamna Preda Elena
Liana.
Condițiile de participare la examenul de promovare sunt afișate la sediul
Primăriei Vitomirești.
Primar,
Rotea Ion Robert

