
 
 

                    ROMÂNIA 

            JUDEŢUL VRANCEA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI 

 

 

ANUNŢ 
 
 

 Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen în vederea promovării în 

gradul imediat superior celui deținut, a unor funcționari publici din cadrul Primăriei 

Municipiului Focșani astfel:  

 

I. Pentru promovarea în gradul profesional superior a unui  funcţionar public care 

ocupă un post aferent funcţiei publice de inspector clasa I grad profesional principal, la 

Biroul achiziții, în ziua de 07 iunie 2017 ora 10,00 - proba scrisă, data și ora interviului 

vor fi comunicate ulterior.  
II. Pentru promovarea în gradul profesional superior a unui funcţionar public care 

ocupă un post aferent funcţiei publice de inspector clasa I gradul profesional principal, la 

Serviciul administrarea patrimoniului – Direcția de urbanism și autorizări,  în ziua de 07 

iunie 2017 ora 10,00 - proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.  
           III. Pentru promovarea în gradul profesional superior a unui funcţionar public care 

ocupă un post aferent funcţiei publice de inspector clasa I gradul profesional principal, la 

Biroul relații publice, în ziua de 07 iunie 2017 ora 10,00 - proba scrisă, data și ora 

interviului vor fi comunicate ulterior.  
           IV. Pentru promovarea în gradul profesional superior a unui funcţionar public care 

ocupă un post aferent funcţiei publice de inspector clasa I gradul profesional principal la 

Compartimentul control asociații de proprietari – Serviciul corp de control al primarului, în 

ziua de 07 iunie 2017 ora 10,00 - proba scrisă, data și ora interviului vor fi communicate 

ulterior.  
           V. Pentru promovarea în gradul profesional principal a unui funcţionar public care 

ocupă un post aferent funcţiei publice de inspector clasa I gradul profesional asistent, la 

Serviciul urbanism - Direcția de urbanism și autorizări, în ziua de 07 iunie 2017 ora 10,00 - 

proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.  
 

 

           Condiţii de participare 

 

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, 

funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 

promovează; 

- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale 

în ultimii 2 ani calendaristici; 

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii. 

 

Bibliografiiile pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut 

sunt prevăzute în anexele nr. 1 - 5. 

 

 



 

 

 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la Compartimentul resurse umane, 

organizare, camera 103, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului                     

(05.05. 2017 - 24.05.2017) la sediul Primăriei Municipiului Focşani şi pe pagina de internet a 

Primăriei Municipiului Focşani şi vor conţine următoarele documente, conform prevederilor 

art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de 

Hotărârea Guvernului nr. 1173/2008: 

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane 

în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 

ani; 

- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată. 

 Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se 

certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în 

copii legalizate. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                    ROMÂNIA                                                                      Anexa nr. 1 

            JUDEŢUL VRANCEA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI         

Biroul achiziții 
 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul/examenului organizat în vederea promovării în gradul profesional superior -  

a unui funcționar public care ocupă un post aferent funcției publice de execuție: Inspector, 

Clasa I, Grad profesional Principal, în cadrul  Biroului Achiziții – Primăria Municipiului 

Focsani 
 

1. Legea  nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

2. Legea  nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale; 

3. Legea  nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

4. Legea  nr. 101/2016 din 19 mai 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; 

5. H.G.  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, cu modificările și 

completările ulterioare; 

6. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din 

Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

7. O.U.G.   nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Achiziţii Publice, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Lege  nr. 188/1999, Republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu 

modificările și completările ulterioare; 

9. Lege  nr. 215/2001, Republicată, Legea administraţiei publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare;  

10. Lege  nr. 7/2004, Republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                    ROMÂNIA                                                                    Anexa nr. 2 

           JUDEŢUL VRANCEA                                                           

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI                              

Serviciul administrarea patrimoniului 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional superior a unui functionar 

public care ocupa un post aferent functiei publice de inspector, clasa I, gradul profesional 

principal la Serviciul administrarea patrimoniului   

 

      1. Legea nr.114/1996-Legea locuinței, republicaăa, cu modificările și completările 

ulterioare 

      2. Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 -privind aprobarea Normelor metodologice de 

punere în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, cu modificările și completările 

ulterioare 

      3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 - privind protecția chiriașilor  și 

stabilirea  chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările 

ulterioare 

      4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.44/2009 - privind durata unor contracte de 

închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe 

      5. Hotărârea Guvernului nr. 310/2007- pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei 

practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al 

statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de 

serviciu, locuințele de intervenție și căminele de salariați ale societăților comerciale, 

companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome 

      6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2007 - privind asigurarea fondului de 

locuințe  sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele 

retrocedate foștilor proprietari 

      7. Hotărârea Guvernului nr.1237/2008  -privind aprobarea Programului pilot ”Locuințe 

sociale pentru comunitățile de romi” 

      8. Legea nr.152/1998 - privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

      9. Hotărârea Guvernului nr. 962/2001- privind aprobarea Normelor metodologice de 

punere în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale 

pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare 

     10. Legea nr.230/2007 - privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de 

proprietari 

     11. Hotărârea Guvernului nr.1588/2007 - privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de 

proprietari 

     12. Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu 

modificările și completările ulterioare 

     13. Legea nr. 188 / 1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată în 2007, cu 

modificările și completările ulterioare 

     14. Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată în 

2007. 



 

 
            ROMÂNIA               Anexa nr. 3 

            JUDEȚUL VRANCEA      

PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCȘANI       

       Biroul relații publice  

 

BIBLIOGRAFIE 
 

pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional superior a unui funcționar 

public care ocupă un post aferent funcției publice de inspector, clasa I, gradul profesional 

principal la Biroul relații publice  

 

 

1. Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu 

modificările și completările ulterioare; 

2. Legea nr. 188 / 1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. 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 și completarile ulterioare; 

4. Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată; 

6. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 

7. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici, republicată în 

2007; 

8. HGR nr. 123/07.02.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

9. HGR nr. 1723/14.10.2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea 

birocratiei in activitatea de relatii cu publicul, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                         ROMÂNIA                                                                           Anexa nr. 4      

               JUDETUL VRANCEA                                                    

   PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI                                        

   Compartimentul control asociații de proprietari 

                                                                                                                                                                

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

Pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional superior a unui 

funcționar public care ocupă un post aferent funcției publice de inspector, clasa I, gradul 

profesional principal la Compartimentul control asociații de proprietari  

 

 

1. Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 

proprietari, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Hotărarea Guvernului nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

asociaţiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu 

modificările și completările ulterioare; 

4. Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor  nr. 1969/2007 privind aprobarea 

reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu 

modificările și completările ulterioare; 

5. Hotararea Guvernului nr. 933/2004, privind contorizarea consumatorilor racordați 

la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

6. Legea nr. 170/2010 pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului și a publicității 

imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea art. 10^1 din Legea locuinței nr. 

114/1996; 

7.  Legea   nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 

2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

8.  Legea  nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în 

2007. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                    ROMÂNIA                                                                           Anexa nr. 5                                                                      

           JUDEŢUL VRANCEA                                                        

   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI                                   

   Serviciul urbanism                                               
                                                                                                                                                                                                        

                                                                           

 

                                         

            

BIBLIOGRAFIE 

 

       Pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional principal a unui 

funcționar public care ocupă un post aferent funcției publice de inspector, clasa I, gradul 

profesional asistent la Serviciul urbanism - Direcția de urbanism și autorizări 

 

 

    1.Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

    2.Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 pentru Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, cu modificările și completările ulterioare; 

    3.Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare; 

    4.Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

    5.Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și 

completările ulterioare; 

    6.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată în 

2007.  

                                                                 

 
 


