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Primăria Comunei Solonț organizează examen de promovare a personalului 

contractual în grade sau trepte profesionale imediat superioare, din cadrul 

instituţiei,  cu încadrarea în fondurile bugetare alocate. 

 

Funcția contractuală pentru care se organizează concursul/ examenul și 

compartimentul din care face parte este: 

Compartiment poliție locală – din funcția de referent II în funcția de referent I. 

Data si locul desfaşurării examenului: Examenul de promovare va avea loc 

în data de 29.03.2023, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Solonț din Str. Înv. 

Iosub Ion nr. 3. 

Modalitatea de desfăşurare a examenului:  

Având în vedere: 

 - prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru 

privind organizarea șidezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice:  

- Prevederile Legii -cadru 153/2017, privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare  

Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade și trepte 

profesionale se face prin examen, în baza unui referat întocmit de șeful ierarhic și 

aprobat de conducătorul autorității sau instituției publice. 

 Examenul de promovare a personalului contractual din cadrul Primăriei 

Comunei Solonț în grade sau trepre profesionale constă în susținerea unei probe 

scrise stabilită de comisia de examinare.  

Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obținut calificativul 



„foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale de cel puțin 

două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate și să aibă o vechime 

de minimum 3 ani în gradul profesional deținut. 

 În vederea participării la examenul de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare, candidații depun dosarul de examen care conține 

în mod obligatoriu:  

a) Cerere de înscriere (conform Anexei 1)  

b) Adeverință eliberată de angajator din care să reiasă vechimea în gradul 

sau treapta profesională dincare promovează  

c) Copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale din 

ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate. 

 Dosarele de examen se depun de către candidați în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data afișării anunțului. 

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 

de puncte.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

➢ Legea Poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 ➢ H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a poliției locale;  

➢ Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme 

de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările și completările 

ulterioare;  

➢ Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu 

modificările și completările ulterioare (Cap. III. art. 46-52 - uzul de armă);  

➢ O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 TEMATICA - Bibliografia va fi studiată integral. 

 

 


