
Nr. 13407/17.05.2018 
   
 

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 :   
 
 

1. DIRECłIEI MANAGEMENTUL PROIECTELOR  
 

DATA  EXAMENULUI : - 19 iunie 2018 orele 10:00 (proba scrisă) 
       - 21 iunie 2018 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  
06.06.2018, ora 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  
 

• BIBLIOGRAFIA: 
 
1. ConstituŃia României, republicată 
2. Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

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

ulterioare 
      4. Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcŃionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare 
      5. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcŃii, cu modificările şi completările ulterioare 
      6.  Legea nr.50/1991 pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, cu modificările şi 
completările ulterioare 
         7. Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de 
constructii şi instalatii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare 
          8. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi continutul - cadru al documentatiei 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice 
          9. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare 
          10. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice 
 

2. DIRECłIEI URBANISM 
 
DATA  EXAMENULUI : - 19 iunie 2018 orele 10:00 (proba scrisă) 

       - 21 iunie 2018 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  
06.06.2018, ora 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  
 
BIBLIOGRAFIA: 

1. ConstituŃia României, republicată 
2. Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

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

completările ulterioare 
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcŃionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcŃii, cu modificările 
şi completările ulterioare 

6. Norma metodologicã de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii 
lucrãrilor de construcŃii 

7. Legea nr. 422/2001, privind protecŃia monumentelor istorice, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 

8. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

9. Norma metodologicã de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaŃiilor de urbanism. 

10.  Legea nr. 7/1996 a Cadastrului şi publicităŃii imobiliare, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 
3. DIRECTIEI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

 
DATA  EXAMENULUI : - 19 iunie 2018 orele 10:00 (proba scrisă) 

       - 21 iunie 2018 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  
06.06.2018, ora 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  
 
BIBLIOGRAFIA: 

 
a) Compartiment Administra Ńie locală, EvidenŃă electorală şi Arhiv ă 

 
1. ConstituŃia României, republicată; 
 2. Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; 
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcŃionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 



6. Legea Arhivelor NaŃionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 
7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes pubilc, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
8. H.G. nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
544/2001, privind liberul acces la informaŃiile de interes pubilc, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
9. H.G. nr. 478/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 

10. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

11.O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinŃelor de către 
autorităŃile publice centrale şi locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
12.Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenŃa decizională în administrația publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
13.Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenŃei în exercitarea 
demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancŃionarea 
corupŃiei, cu modificările şi completările ulterioare; 
14.Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri 
neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
15.Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administraŃiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
16.Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputatilor, precum și pentru 
organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
            b) Compartiment Autoritate tutelară 

1.ConstituŃia României, republicată 
2. Legea  administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
3. Legea nr. 188/1999 Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările 
ulterioare; 
4. Legea nr. 7/2004, republicată – Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea nr. 17/2000 privind asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
6. Legea nr. 487/2002 - Legea sănătăŃii mintale şi a protecŃiei persoanelor cu tulburări 
psihice, cu modificările şi completările ulterioare; 
7. Normele de aplicare a Legii sănătăŃii mintale şi a protecŃiei persoanelor cu tulburări 
psihice nr. 487/2002 aprobate prin Ordinul nr. 372/2006;  
8. Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
9. Codul civil – CARTEA I, Titlul III – Ocrotirea persoanei fizice; 
10.O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

11.O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către 

autoritățile publice centrale și locale, cu modificările și completările ulterioare; 
12. Legea Arhivelor NaŃionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 



13. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenŃei în exercitarea 
demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancŃionarea 
corupŃiei, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
4. SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A  PERSOANELOR 

 AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE 
 

DATA  EXAMENULUI : - 19 iunie 2018 orele 10:00 (proba scrisă) 
       - 21 iunie 2018 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  
06.06.2018, 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  
 

• BIBLIOGRAFIA: 
 

         1. Constituția României, republicată; 
      2. Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare, cap. I – IV; 
      3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, (r2), cu modificările si 
completările ulterioare; 
      4. Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduita a funcŃionarilor publici, cu 
modificările si completările ulterioare; 

         5. O.G. nr. 84/2001 privind înfiinŃarea, organizarea si funcŃionarea                                            
serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, modificată si completată; 

      6. OUG nr. 97/2005 privind evidenŃa, domiciliul, reşedinŃa si actele de identitate ale cetăŃenilor 
români, cu modificările si completările ulterioare; 
      7. H.G. nr. 1375/2006 privind aprobarea Normelor  metodologice de aplicare unitara a 
dispoziŃiilor legale privind evidenta, domiciliul, reşedinŃa si actele de identitate ale cetăŃenilor 
romani, modificată si completată 
      8. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de  starea civila cu modificările si completările 
ulterioare; 
      9. H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziŃiilor 
în materie de stare civilă, modificată si completată 
     10. Legea nr. 677/2001 pentru protecŃia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal si libera circulaŃie a acestor date, modificată si completată 

 
 


