
                                                               

A N U N Ţ

Direcţia  de  Asistenţă  Socială  şi  Medicală,  serviciu  public  în  subordinea  Consiliului  local  al
municipiului Cluj-Napoca, organizează examen de promovare în clasă pentru funcţionarii publici care  au
dobândit diplome de studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau sunt utile
pentru  desfăşurarea  activităţii, îndeplinind  asftel  condiţiile  prevăzute  în  art.  68  alin.(1)  din  Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Probele  stabilite  pentru  examen:  verificarea  existenţei  cererilor  de  înscriere  la  examenul  de
promovare în clasă, aprobate de către directorul executiv al  Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală,
proba scrisă şi interviul.

Cererea de înscriere la examenul de promovare în clasă va fi depusă la Serviciul Resurse Umane
Salarizare, în vederea aprobării de către directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală.  

Data, ora şi locul organizării probei scrise: 
- 30.07.2019,  ora:  10,00,  sediul  Direcţiei  de  Asistenţă  Socială  şi  Medicală  din  municipiul

Cluj-Napoca, str. Venus, FN (aleea dintre numerele 20-22) etaj 2, sala de ședință.

Bibliografia de examen stabilită pentru examenul de promovare în clasă pentru funcționarii publici
din cadrul Serviciului Financiar, Contabilitate, Buget este următoarea:

1. Constituția României, republicată;
2. O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
3.  Legea nr. 82/1991 a Contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
4. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
5.  Ordinul  nr.  1792/2002  –  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  angajarea,  lichidarea,
ordonanțarea  și  plata  cheltuielilor  instituțiilor  publice,  precum  organizarea,  evidența  și  raportarea
angajamentelor bugetare și legale;
6. HCL nr. 827/2018 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției de Asistență
Socială și Medicală.

Notă: La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate republicările,
modificările şi completările intervenite până la data examenului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0372-795558 
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