
Nr. 32673/14.11.2018 
   
 

PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE 
Str. Revoluţiei nr. 1-3, Târgovişte  

 
A N U N ŢĂ 

 
 

ORGANIZAREA  EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL 
a funcţionarilor publici din cadrul :  
 
 

1. DIRECŢIEI ECONOMICĂ  
 

DATA  EXAMENULUI: - 14 decembrie 2018 orele 10:00 (proba scrisă) 
       - 17 decembrie 2018 orele 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 până la data de  
04.12.2018, ora 16:00 

 
DOSARUL DE INSCRIERE va cuprinde: 
    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane în 
vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;  
    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;  
    c) formular de înscriere  
 

 BIBLIOGRAFIA: 
 
1. Constituţia României, republicată 
2. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 (r1), cu modificările şi completările 

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

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

completările ulterioare 
      5.  Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 

2. DIRECTIEI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
 (Compartiment Autoritate tutelară) 

 
DATA  EXAMENULUI: - 14 decembrie 2018 orele 10:00 (proba scrisă) 

       - 17 decembrie 2018 orele 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 până la data de  
04.12.2018, ora 16:00 

 
 
DOSARUL DE INSCRIERE va cuprinde: 
    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane în 
vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;  
    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;  
    c) formular de înscriere  
 



BIBLIOGRAFIA: 
 

 
1.Constituţia 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 asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
6. Legea nr. 487/2002 - Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 
psihice, cu modificările şi completările ulterioare; 
7. Normele de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 
psihice nr. 487/2002 aprobate prin Ordinul nr. 372/2006;  
8. Legea nr. 272/2004 privind protecţia 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 Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 
13. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
3. SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR 

 AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE 
 

DATA  EXAMENULUI: - 14 decembrie 2018 orele 10:00 (proba scrisă) 
       - 17 decembrie 2018 orele 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 până la data de  
04.12.2018, ora 16:00 

 
DOSARUL DE INSCRIERE va cuprinde: 
    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane în 
vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;  
    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;  
    c) formular de înscriere  
 

 BIBLIOGRAFIA: 
 

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



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

      6. OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor 
români, cu modificările si completările ulterioare; 
      7. H.G. nr. 1375/2006 privind aprobarea Normelor  metodologice de aplicare unitara a 
dispoziţiilor legale privind evidenta, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor 
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 dispoziţiilor 
în materie de stare civilă, modificată si completată 
     10. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal si libera circulaţie a acestor date, modificată si completată 

 
 


