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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. DIRECŢIA URBANISM, Compartiment Emirere autorizații, certificate urbanism, avize 

 

DATA  EXAMENULUI: - 15 mai 2019 ora: 10:00 (proba scrisă) 

       - 17 mai 2019 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, 

 până la data de 02.05.2019, ora 16:00 

DOSARUL DE INSCRIERE va cuprinde: 

    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane și 

Managementul calității, 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 în 

care funcționarul public s-a aflat în activitate;  

    c) formular de înscriere  

Bibliografie 

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. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrãrilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare 

       6. Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii 

7. Legea nr. 422/2001, privind protecţia 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 și de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism. 

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

ulterioare 

 

2. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, BIROUL RESURSE UMANE, 

RELAȚII EXTERNE, CULTURALE ȘI SOCIALE 

 - Compartiment Relații externe, culturale, artistice și sociale - 

 

DATA  EXAMENULUI: - 15 mai 2019 ora: 10:00 (proba scrisă) 

       - 17 mai 2019 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, 

 până la data de 02.05.2019, ora 16:00 

 



DOSARUL DE INSCRIERE va cuprinde: 

    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane și 

Managementul calității, 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 în 

care funcționarul public s-a aflat în activitate;  

    c) formular de înscriere  

Bibliografie 

1.  Constituţia României, republicată;   

2. Legea nr. 188/1999 (r2), privind Statutul funcţionarilor publici, modificată şi completată; 

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

completările ulterioare; 

4. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Hotărârea Guvernului nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea şi 

utilizarea acestora, precum şi scoaterea din folosinţă a sigiliilor cu stema României, uzate sau care 

devin nefolosibile, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 687/1993 privind folosirea şi expunerea stemei României, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea 

sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

8. Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

9. Legea nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale, cu modificările şi completările ulterioare; 

          10. Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

3. COMPARTIMENT SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 

DATA  EXAMENULUI: - 15 mai 2019 ora: 10:00 (proba scrisă) 

       - 17 mai 2019 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, 

 până la data de 02.05.2019, ora 16:00 

DOSARUL DE INSCRIERE va cuprinde: 

    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane și 

Managementul calității, 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 în 

care funcționarul public s-a aflat în activitate;  

    c) formular de înscriere  

Bibliografie  

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. Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă, republicată, modificată şi completată 

       6. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, modificată şi completată 

       7. Ordinul nr. 1422/2012 al Ministerului Mediului şi Pădurilor, respectiv Ordinul nr. 192/2012 al 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea 

situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la 

construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona 

costieră 

       8. Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea normaelor generale de apărare împotriva incendiilor, 

modificată şi completată 



        9. Ordinul nr. 160/2007 – Regulament de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a 

activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru 

sutuaţii de urgenţă 

       10. Ordinul M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, 

încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, 

modificată și completată 

 

 

4. DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR,                                             

Compartiment Energetic 

 

DATA  EXAMENULUI: - 15 mai 2019 ora: 10:00 (proba scrisă) 

       - 17 mai 2019 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, 

 până la data de 02.05.2019, ora 16:00 

DOSARUL DE INSCRIERE va cuprinde: 

    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane și 

Managementul calității, 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 în 

care funcționarul public s-a aflat în activitate;  

    c) formular de înscriere  

Bibliografie  

  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. Ordonanta de urgenta nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

6. Ordin nr. 163/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 
7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

9. Hotărârea nr. 273 din 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

 

 

5. SERVICIUL URMĂRIREA ȘI EXECUTAREA SILITĂ A OBLIGAȚIILOR FISCALE 

 

DATA  EXAMENULUI: - 15 mai 2019 ora: 10:00 (proba scrisă) 

       - 17 mai 2019 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, 

 până la data de 02.05.2019, ora 16:00 

DOSARUL DE INSCRIERE va cuprinde: 

    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane și 

Managementul calității, 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 în 

care funcționarul public s-a aflat în activitate;  

    c) formular de înscriere  

 



Bibliografie  

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. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (Titlul IX – Impozite şi taxe locale), cu 

modificările şi completările ulterioare 

6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală (Titlul VII – Colectarea creanţelor 

fiscale şi Titlul VIII – soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative 

fiscale), cu modificările şi completările ulterioare 

7. Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 


