Nr. 42542/11.12.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE
Str. Revoluţiei nr. 1-3, Târgovişte
A N U N ŢĂ
ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE PROMOVARE ÎN GRADUL
PROFESIONAL SUPERIOR CELUI DEȚINUT, A FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN
CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE
AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
1. Direcția Administrație Publică Locală, Compartiment Îndrumare și Coordonare
Asociații de Proprietari
DATA EXAMENULUI: - 14 ianuarie 2020 ora: 10:00 (proba scrisă)
- 16 ianuarie 2020 ora: 14:00 (proba de interviu)
LOCUL EXAMENULUI: -Sediul Primăriei Municipiului Târgovişte, str. Revoluţiei nr.1-3
Dosarele de înscriere se depun la Compartimentul Resurse Umane și Managementul Calității,
în perioada de 11-30.12.2019 - secretar comisie: ing. Andreia Pușcașu
DOSARUL DE ÎNSCRIERE va cuprinde:
a) adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane și Managementul Calității, în vederea
atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează, precum și privind existența unei sancţiuni
disciplinare neradiate, în condiţiile Codului Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările
și completările ulterioare;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care
funcționarul public s-a aflat în activitate;
c) formular de înscriere
Bibliografie
1. Constituția României, republicată;
2. Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/03.07.2019, modificat și completat;
3. Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi
administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare;
4. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă;
5. O.M.F.P. nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără
scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordonanţa nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către
autorităţile publice centrale şi locale;
7. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și
completările ulterioare;
8. Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 (r1), cu modificările și completările ulterioare;
9. Ordinul nr. 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale
Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996;
10. Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de
conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996;
11. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și
completările ulterioare;
12. H.G. nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public;

13. Hotărârea nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 123/2002;
14. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
2. Direcția Managementul Proiectelor, Serviciul Management Proiecte, Dezvoltare Comunitară
DATA EXAMENULUI: - 14 ianuarie 2020 ora: 10:00 (proba scrisă)
- 16 ianuarie 2020 ora: 14:00 (proba de interviu)
LOCUL EXAMENULUI: -Sediul Primăriei Municipiului Târgovişte, str. Revoluţiei nr.1-3
Dosarele de înscriere se depun la Compartimentul Resurse Umane și Managementul Calității,
în perioada de 11-30.12.2019 - secretar comisie: ing. Andreia Pușcașu
DOSARUL DE ÎNSCRIERE va cuprinde:
a) adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane și Managementul Calității, în vederea
atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează, precum și privind existența unei sancţiuni
disciplinare neradiate, în condiţiile Codului Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările
și completările ulterioare;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care
funcționarul public s-a aflat în activitate;
c) formular de înscriere
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Constituţia României, republicată;
Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/03.07.2019, modificat și completat;
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi
completările ulterioare;
Hotărârea nr. 273 din 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii
şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice;
3. Serviciul Achiziții Publice

DATA EXAMENULUI: - 14 ianuarie 2020 ora: 10:00 (proba scrisă)
- 16 ianuarie 2020 ora: 14:00 (proba de interviu)
LOCUL EXAMENULUI: -Sediul Primăriei Municipiului Târgovişte, str. Revoluţiei nr.1-3
Dosarele de înscriere se depun la Compartimentul Resurse Umane și Managementul Calității,
în perioada de 11-30.12.2019 - secretar comisie: ing. Andreia Pușcașu
DOSARUL DE ÎNSCRIERE va cuprinde:
a) adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane și Managementul Calității, în vederea atestării
vechimii în gradul profesional din care se promovează, precum și privind existența unei sancţiuni
disciplinare neradiate, în condiţiile Codului Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările
și completările ulterioare;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care
funcționarul public s-a aflat în activitate;
c) formular de înscriere

Bibliografie
Constituţia României, republicată;
Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/03.07.2019, modificat și completat;
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice;
5. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor;
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