
ROMANIA
PRTMAR|A COMUNET MOV|L|TA

JUDETUL VRANCEA

DISPOZITIA Nr.3
din 24.01.2014

privind:
organizarea examenului de promovare in clasd, a funclionarilor publiciincadrali pe funclii publice

cu nivel de studii inferior in aparatul de specialitate al primarului comunei MOVILITA, jude[ul Vrancea,
pentru 2 funclii publice de executie de consilier, clasa l, gradul profesional asistent, in cadrul

compartimentului,, Taxe si impozite locale"

Primarul comunei MOVlLlTA, judetul Vrancea

- vizAnd referatul inregistrat sub nr. 6733 din 10.01.2014 prin care se propune de catre
compartimentul resuse umane organizarea examenului de promovare in clasa pentru func[ionarili publici
incadrati pe func{ii publice cu nivel de studii inferior in aparatul de specialitate al primarului comunei
MOVILITA, judetul Vrancea;

-in conformitate cu prevederile art. 144 - 147 din Hotirdrea Guvernului nr. 61 1l2OO8 pentru
aprobarea normelor privind organizarea 9i dezvoltarea carierei func[ionarilor publici modificati 9i
completati prin HotirArea Guvernulu i nr. 1 17 3 d in 02. 1 0.2008;

-in temeiul prevederilor Ordinului ANFP nr.1932 din 18 decembrie 2009 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea 9i desfigurarea examenului de promovare in clasd a func[ionarilor
publici;

-in baza art. 68 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.21512001- republicatd in 2007,
emit urmdtoarea

DrsPoZtJtE:

Art,1. Examenul de promovare in clasi pentru 2 funclii publice de execu[ie de consilier, clasa l,
gradul profesional asistent, in cadrul compartimentului taxe si impozite locale se va desfdgura in data de
10 februarie 2014 (ora 10,00-proba scrisd gi ora 14,00-proba interviu), la sediul Primiriei comunei
MOVILITA, jude(ul Vrancea 9i va fi sustinut in fa{a comisiei de examen, a cdrei componen{d este
prevdzutd in Anexa nr.1 la prezenta dispozi[ie.

Art.2, Se aprobd bibliografia, stabilitd pe baza propunerilor compartimentului de specialitate gi care
este prevdzutd in Anexele nr 2 care face parte integranti din prezenta dispozi{ie.

Art.3 Prevederile prezentei dispozi[ii vor fi comunicate celor interesati de cdtre secretarul comunei
MOVILITA, judetul Vrancea.
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Anexa nr. 1
LA DlSPOZlllA nr. 3 124.01.2014

v

couPoNENTA
COMISIEIDE EXAMEN

Pentru:
examenul de promovare in clasi a funclionarilor publici incadrali pe funcfii publice cu nivel de studii inferior

in aparatulde specialitate al primaruluicomunei MOVILITA, judelul Vrancea, pentru 2 functii publice de
execulie de consilier, clasa l, gradul profesional asistent, in cadrulcompartimentului

,,Taxe si imPozite locale"

PRE$EDINTE: - Seciu Costel, secretar al comunei MOVILITA' judelul Vrancea;

MEMBRI: . Mistodinis Gina, consilier, clasa l, gradul profesionalsuperior, compartiment,,Taxe si

impozite locale"
Vlasie Steluta, consilier, clasa l, gradul profesional asistent, compartiment

,,Contabilitate, salarii"

SECRETAR: - Cristian Claudia-Livia, consilier, clasa l, gradul profesionalsuperior, compartiment

,,Resurse umane, lT''

Secretar com.
Seciu Costel
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Anexa nr.2
LA DISPOZIIIA nr. 3124.01.2014

\}

BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare in clasd, a func[ionarilor publici incadra[i pe funclii publice cu nivel de

studii inferior in aparatul de specialitate al pdmarului comunei MOVILITA, judetul Vrancea, pentru 2 functii
publice de execulie de consilier, clasa l, gradul profesional asistent, in cadrul compartimentului

,,Taxe si impozite locale"

1 . Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul func[ionarilor publici, cu modificdrile 9i completarile ulterioare;

2, Legea nr. 7 din 1B februarie 2004, republicatd in 2007 privind Codul de conduitd a func{ionarilor publici
(Monitorul Oficial nr. 525 din 2 august 2007);

3. Legea administratiei publice locale nr, 21512001, republicati in 2007 (Monitorul Oficial nr. 123 din 20
febru arie 2007), cu mod ificdrile gi com pletirile u lterioare.

4, Legea nr.57112003 privind Codul fiscal, cu modificarile sicompletarile ulterioare;

5. H.G, Romaniei nr. 44 122.01.2004 privind normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare;

6. Ordonanta nr.9212003 privind Codul de procedurd Fiscald, republicati cu modificirile gi completirile
ulterioare; 

.
7, Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanlele publice locale cu modificdrile gicompletddle ulterioare;
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