
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA DĂNEŞTI  

P R I M Ă R I A  

 

Dăneşti Cod 537070 str. Principală nr.781 

Tel: 0266-327011, Fax: 0266-327168  e-mail:danesti@hr.e-adm.ro 
 

Nr._____/2020 

A N U N Ţ 

 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

PRIMĂRIA COMUNEI DĂNEȘTI 

 

organizează Examen pentru promovarea în grad profesional superior, la: 

 

 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ȘI TAXE 

LOCALE: 

 

Consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post 

 

COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE, URBANISM ŞI 

AMENAJAREA TERITORIULUI: 

 

Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal – 1 post  

 

Examenul de promovare în grad va avea loc la Sediul Primăriei comunei 

Dănești, comuna Dănești nr. 781, județul Harghita, la data de 28 decembrie 

2020 ora 11,00 - proba scrisă și la data de 28 decembrie 2020  ora 15,00 

proba de interviu. 

 

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în perioada 26.11.2020 -

16.12.2020, la sediul Primăriei comunei Dănești, comuna Dănești nr. 781, 

județul Harghita 

 



ROMÂNIA 
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Persoana de contact: Bogács Angyalka-Klára, secretar general al comunei 

Dănești, tel/fax: 0266327011/0266327168, email: danfalva@yahoo.com, 

danesti@hr.e-adm.ro 

 

Condiţii de participare : 

- Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice 

din care promovează. 

- Să fi obtinut cel putin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor 

individuale în ultimii 2 ani de activitate. 

- Să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condițiile legii. 

 

Bibliografia, tematica, atribuțiile stabilite în fișa postului, precum și alte date 

necesare desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a 

autorității sau instituției publice organizatoare, la secțiunea special creată în 

acest scop. 

Comuna Dănești, la 26 noiembrie 2020 
 

PRIMAR,                    

Bőjte Csongor-Ernő     SECRETAR GENERAL  

       Bogács Angyalka-Klára 
………………….……………………       

       ………………….…………………… 

 


