
 
        R O M Â N I A 
 JUDEŢUL VRANCEA 
 COMUNA   VINTILEASCA                                                      
Nr.1423/18.05.2020 
 

ANUNȚ 
 
                In conformitate  cu  prevederile art. 478 din  Ordonanța de  Urgență  a  
Guvernului României  nr. 57/2019 privind  Codul  Administrativ, coroborate  cu cele ale 
Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, 
 „Primăria comunei Vintileasca, judeţul Vrancea, organizează  în data de    17  iunie 
2020,   ora 10,00, proba scrisă si 19 iunie 2020 interviul,  la sediul Primariei Vintileasca,  
situat în comuna Vintileasca, sat Vintileasca, județul Vrancea,  examen  de  
promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut de  funcţionarii  
publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vintileasca, 
judeţul Vrancea. 
               Condițiile de participare  la examenul de promovare  în grad profesional  
imediat superior celui deţinut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei 
b), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare, respectiv: 
  - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 
promovează;  
  - să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în 
ultimii 2 ani de activitate;   
 - să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.  
             Dosarul de  concurs  se  depune  de  către candidați la, în termen de 20 de zile 
de la data afişării prezentului anunț, respectiv în perioada 19 mai 2020 – 5 iunie 2020, şi 
conţine în mod obligatoriu: 
       a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de 
resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se 
promovează; 
     b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din 
ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a  aflat în activitate: 
    c) formularul de înscriere.  
Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu. 

BIBLIOGRAFIE la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior 
celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul  aparatului de specialitate al primarului 
comunei Vintileasca, judeţul Vrancea: 

 I. Pentru funcția publica din cadrul - Compartimentului taxe  și impozite  

      1. Ordonanța de  Urgență  a  Guvernului României  nr. 57/2019 privind  Codul  
administrativ .  



2.Constituția României. 
3.Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 
4.Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala 

      5.  Hotărârea  Nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
 

II. Pentru funcția publică  din cadrul  - Compartimentului  Financiar-Contabil. 

      1. Ordonanța de  Urgență  a  Guvernului României  nr. 57/2019 privind  Codul  
administrativ .  

2. Constituția României. 
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările 

ulterioare; 
4. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal 
5.Legea nr.273/2006 privind finantele publice,cu modificarile si completarile 

ulterioare 
      6.  Hotărârea  Nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;       

 
III. Pentru funcția publică  din cadrul  - Compartimentului  Agricultura si Cadastru 

1. Ordonanța de  Urgență  a  Guvernului României  nr. 57/2019 privind  Codul  
administrativ .  

2.Constituția României. 
3.Ordonanta de Guvern  nr. 28/2008 privind registrul agricolcu modificarile si 

completarile ulterioare; 
4. Hotararea Guvernului nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru 

perioada 2020-2024,cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

   Relații   suplimentare  se pot obține la sediul Primăriei comunei Vintileasca, judetul 
Vrancea, tel 0371 303 940  sau la adresa de e-mail primaria.vintileasca@gmail.com.   

 
 
 

VICEPRIMARUL   COMUNEI  VINTILEASCA,  
Valcociu Tudorel 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


