
 

 

A N U N Ţ ! 

 

Primăria oraşului Ciacova organizează în data de 15.04.2021 ora 10.00, la sediul Primăriei Oraşului Ciacova, P-ţa Cetăţii, nr. 

8, examen de promovare în grad pentru funcționarul public Silagi Roxana Dănuța inspector, Cl. I, grad principal, Compartiment 

Evidența Persoanelor și Raber Bettina-Silvia inspector, Cl. I, grad principal în cadrul aceluiași compartiment. 

 

În vederea organizării examenului, vă comunicăm: 

A. probele stabilite pentru examene: 

- proba scrisă;  

- interviu; 

 

B. Condiţiile de desfăşurare a concursului: 

- perioada de depune a dosarelor de înscriere: 15.03.2021 – 05.04.2021; 

- data şi ora probei scrise: 15 aprilie 2021, orele  10.00 - 12.00 

- data şi ora interviului: se vor publica ulterior; 

 

C. Bibliografia 

 

- Constituția României nr. 1/2003 - (r) privind cu modificările si completările ulterioare; 

- Titlu I și II ale părții VI din  O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

- O.G. nr. 137/2000 - (r)privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr. 202/2002 - (r) privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, cu modificările si completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1375/2006 – pentru  aprobarea normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, 

reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 97/2005 - (r1) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor  români, cu modificările şi 

actualizările ulterioare; 

- H.G. nr. 112/1997 privind organizarea activităţii de eliberare a cărţilor de identitate, procedura de preschimbare eşalonată a 

buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind  termenele de valabilitate a acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 129/2018 - pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru 

protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date; 

 

Alte relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Ciacova sau la telefoanele 0256-399600 şi 0752-446284, 

între orele 08.00 – 15.30.              

Conducerea primăriei 

             

 


