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PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVI ŞTE 
Str. RevoluŃiei nr. 1-3, Târgovişte  

 
A N U N łĂ 

 
ORGANIZAREA  EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFES IONAL 

a funcŃionarilor publici din cadrul :   
 

SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PE RSOANELOR 
 AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE 

 
DATA  EXAMENULUI : - 18 octombrie 2017 orele 10:00 (proba scrisă) 

       - 20 octombrie 2017 orele 14:00 (proba de interviu) 
LOCUL EXAMENULUI: - Sediul Primăriei Municipiului Târgovişte, str. RevoluŃiei nr.1-3 
 

Dosarele de înscriere se depun la Compartimentul Resurse Umane până la data de  
09.10.2017, orele 16:00 

 
DOSARUL DE INSCRIERE va cuprinde: 
    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinŃă eliberată de Compartimentul Resurse Umane în 
vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;  
    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanŃelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;  
    c) formular de înscriere  
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1. Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 
       2. Legea nr. 188/1999 (r2), privind Statutul funcŃionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare 
       3.  Legea nr. 7/2004 (r1), privind Codul de conduită a funcŃionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare 
        4. O.G. nr. 84/2001 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice 

comunitare de evidenŃă a persoanelor, modificată şi completată 
        5. O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenŃa, domiciliul, reşedinŃa şi actele de identitate ale 

cetăŃenilor români, cu modificările şi completările ulterioare 
        6. H.G. nr. 1375/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a 

dispoziŃiilor legale privind evidenŃa, domiciliul, reşedinŃa şi actele de identitate 
ale cetăŃenilor români 

        7. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de  starea civila, cu modificările si completările 
ulterioare 
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personal şi libera circulaŃie a acestor date 

 


