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ANUNT

In temeiul prevederilor art. 14 lit.b) gi art.l44 din H.G. nr.6lll2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea gi dezvoltarea carierei funclionarilor publici, cu modificdrile gi
completirile ulterioare, coroborate cu prevederile art.480 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificdrile qi completirile ulterioare, PRIMARIA COMUNEI SCOARTA,
JIIDETIIL GORJ, organizeazd in data de t4 septembrie 2022, om 09.00 - proba scrisi a
examenului de promovare in clasi, a funclionarilor publici incadrafi in funcfii publice de nivel
inferior, care au absolvit o formd de invdlimdnt superior gi cdrora le-au fost aprobate cererile de
inscriere la examen. '

Pentru a participa la examenul de promovare in clas6, funcfonarul public trebuie sd
indep lineascd urm[toarele condilii :

a) s[ dobAndeascd, ulterior intririi in corpul funcfionarilor publici, o diplomd de studii de nivel
superior, in specialitatea in care igi desfrgoard activitatea sau intr-un domeniu considerat util
pentru desfrqurarea activit[1ii de cdtre conducltorul autoritilii sau instituliei publice;

b) s[ nu aibl o sanc{iune disciplinarl neradiatd in condiliile prevederilor O.U.G. nr.5712019
privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completirile ulterioare;

Bibliogmfia qi tematica propuse in vederea organizdm examenului de promovare in clasd,
pentru funcfia publicl de execulie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul
Biroului frtanciar, contabilitate, impozite, taxe locale, din aparatul de specialitate al primarului
comunei Scoarfa, judepl Gorj:

1. O.U.G. nr.5712019 privind Codul
ulterioare;

Partea Itr: Administralia publicd locald
TITLLIL IV: Unit5lile administrative-teritoriale in Romdnia
TITLUL V : AutoritSlile administraliei publice locale

Partea VI: Statutul func{ionarilor publici, prevederi aplicabile personalului confiactual din
administratia publici gi evidenla personalului pldtit din fonduri publice
TITLUL I: Dispozilii generale
TITLUL tr: Statutul funcJionarilor publici

2. Legea nr. 227 ,2015 privind Codul Fiscal, cu modificdrile gi completirile ulterioare.
TITLUL I Dispozilii generale
TITLUL tr Impozitul pe profrt
TITLUL IV Impozitul pe venit
TITLUL V Contribufii sociale obligatorii

3. Legea nr.2O7l20l5 privind Codul de procedurd fiscald, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;
TITLUL I Dispozilii generale
CAP. I Domeniul de aplicare a Codului de procedurd fiscali

administrativ, ou modificirile gi completirile

I



CAP. II Principii generale de conduitd in administrarea crean{elor fiscale
CAP. III Aplicarea prevederilor legisla{iei fiscale
TITLUL tr Raportul juridic fiscal
CAP. I Dispozilii privind raportul juridic fiscal
CAP. II Dispozilii generale privind raportul sarcinii fiscale
TITLUL trI Dispozilii procedurale generale

CAP. II Competenla organului fiscal local
CAP. IV Actele emise de organele fiscal
CAP.VI Termene

4. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de

garan\ii gi rdspunderea in legitura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste.

Bibliografia qi tematica propuse in vederea organizdrii examenului de promovare in clasd,
pentru func1ia public[ de execufie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul
Compartimentului Cadastru, din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarfa, judegul

Gorj:
1. O.U,G. nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modific6rile gi completirile

ulterioare; '
Partea Itr: Administralia publicd locali

TITLUL IV: Unitilile administrative-teritoriale in Romdnia
TITLIIL V : Autoritilile administrafiei publice locale

Partea VI: Statutul funclionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din
administratia publicd 9i evidenta personalului plntit din fonduri publice
TITLUL I: Dispozilii generale
TITLUL tr: Statutul funclionarilor publici

Z.Legeanr. l8 din 19 februarie 1991 privind fondul funciar (**republicu6**);
CAP. I Dispozilii generale
CAP. II Stabilirea dreptului de proprietate privat[ asupra terenurilor
CAP. V Circula{ia juridicd a terenurilor
CAP, VI Folosirea terenului pentru produclia agricol[ qi silvic[ ,

CAP. VIII Organizarea qi amenajarea teritoriului agricol 
,

3, Legea nr. 7 din 13 martie 1996 (*xrepublicatS**) a cadastrului qi a publicitSlii
imobiliare;
TITLUL I Regimul general al cadastrului gi publicitifii imobiliare
CAP. I Dispozilii generale
CAP.tr Organizarea activitilii de cadastru
CAP. III Organrzarca lucrdrilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciard
TITLTIL tr Publicitatea imobiliari
CAP. I Evidenfa cadastral-j uridicd
CAP. II Procedura de inscriere in cartea funciard

4. Hotirirea Guvernului nr. 890 din 4 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului
privind procedura de constituire, atribuliile qi funclionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de
proprietate privat[ asupra terenurilor, a modelului gi modului de atribuire a titlurilor de proprietate,
precum gi punerea in posesie a proprietarilor;
CAP. I Constituirea comisiilor
CAP. II Atribuliile comisiilor
CAP. III Func]ionarea comisiilor



CAP. IV Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
CAP. V Punerea in posesie a proprietarilor qi emiterea titlurilor de proprietate

Examenul se va desfrgura la sediul p.ima.iel comunei Scoarfa, localitatea Scoar{a, strada
Principal[, nr.83, judeful Gorj gi va consta in 3 etape succesive:

. verificarea existenlei cererii de inscriere la examenul de promovare in clasi aprobatd de
cdtre primar;

o proba scris[ - 14 septembrie2022, ora 09.00;
o proba interviu - la o dati ce va fi comunicatd odati cu rezultatele probei scrise.

in vederea participdrii la examenul de promovare in clas5, candidafii interesali vor depune
dosarele de inscriere, in termen de 5 zile de la data publicbrii: anunfului privind organrzarea
examenului de promovare in clas[ pe pagina de internet a primiriei comunei Scoarla, judeful Gorl
qi la sediul primdriei comunei Scoarfa, respectiv in perioada 26.08.2022 -30.08.2022, ora1600 ,

care vor conline urmStoarele:
a) cerere de inscriere la examenul de promovare in clasd,
b) diplom[ de studii de nivel superior, in specialitatea in care iqi desfiqoard,activitatea sau

intr-un domeniu considerat util pentru desfrgurarea activitdlii de citre conducdtorul
autoritilii sau instituliei publice; '

c) adeverinfa eliberati de compartimentul de resurse umane in vederea atestErii situaliei
disciplinare a funclionarului public, in care se men{ioneazd expres dacd acestuia i-a fost
aplicatA o sanctiune disciplinard, care s[ nu fi fost radratd",in condiliile legii.

Verificarea dosarelor depuse de cdtre candidalii interesafi se va face in data de 2 septembrie
2022, rezultatul urmAnd a se afiga, cu menlitrnea "ADMIS"/"RESPINS", la sediul instituliei,
precum gi pe pagina de internet a acesteia, la secliunea special creatilin acest scop.

Coordonatele de contact pentru
promovare in clasi :

primirea dosarelor de inscriere la examenul de

Adresa instituliei: prim5.ria comunei Scoar,ta, localitatea Scoarla, str. Principald, nr.83, judelul
Gorj; 

,

Telefon/Fa x: 0 253 1280222,
e-mail:scoarta@si.e-adm.ro '

Persoana de contact: Stamatoiu Ioana-Loredana, consilier, in cadrul Compartimentului Resurse-
IJmane, din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarfa, judeful Gorj.


