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Nr. 1833 / 10.02.2023 

ANUNŢ 

În  conformitate cu prevederile art. 618  alin (4) și alin (22) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și cu prevederile H.G 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și 

completările ulterioare, comuna Mărgineni, jud. Bacău, organizează examen de promovare în grad 

profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate a 

Primarului comunei Mărgineni, jud. Bacău. 

Conform prevederilor art. 479 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional, 

funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

 
▪ să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează; 
▪ să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani 

de activitate; 
▪ să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod. 

 
Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte: 

Nr.crt 

Demnumire 
funcție 
publică 

Categorie Clasă 
Grad 

profesional 
deținut 

Compartiment 

Gradul 
profesional 
pt. care se 

organizează 
examenul 

1. Polițist local Execuție I Asistent Poliție locală Principal 

2. Polițist local Execuție I Asistent Poliție locală Principal 

3. Consilier Execuție I Principal Urbanism, 
amenajarea 
teritoriului, autorizații 
de construire și 
protecția mediului 

Superior 

▪ Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului, respectiv în intervalul: 10.02.2023-01.03.2023 la Compartimentul Resurse Umane din 
cadrul Primăriei comunei Mărgineni de luni până joi în intervalul ora 08 – 16:00 și vinerea în 
intervalul orar 08:00 – 14:00. 
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▪ Dosarul de înscriere conține în mod obligatoriu: 

a)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; 

b)copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de 

activitate; 

c)adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a 

funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, 

care să nu fi fost radiată; 
d) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici 

▪ Examenul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Mărgineni, str. Calea Moinești nr.37, județul 

Bacău și constă în 3 probe succesive, respectiv: 

 

1.Pentru Compartiment Poliție locală: 

▪ Selecția dosarelor  va avea loc în perioada: 02.03.2023- 08.03.2023  

▪  Proba scrisă va avea loc  în data de: 16.03.2023, ora 10:00 

▪  Interviul va avea loc într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise. 
 
2.Pentru Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, autorizații de construire și 
protecția mediului: 

▪ Selecția dosarelor  va avea loc în perioada: 02.03.2023- 08.03.2023  

▪  Proba scrisă va avea loc  în data de: 16.03.2023, ora 13:00 

▪  Interviul va avea loc într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise. 
 

▪ BIBLIOGRAFIE pentru examenul de promovare organizat  pentru Compartimentul Poliție 

Locală: 

1. Constituția României, republicată; 
2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Legea nr. 202 /2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019  cu modificările şi 

completările ulterioare; 
5. Legea nr. 155/2010, Legea de  organizare și funcționare  a politiei Locale  cu modificările si 

completările ulterioare  

unsaved://LexNavigator.htm/#ANEXA3
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6. H.G. 1332/2010 – privind  aprobarea Regulamentului  - cadru de  organizare și funcționare a  

poliției locale Reg. de aplicarea  a Legii 155/2010  - CAPITOLUL  VII  art. 62,63 si 64, cu modificările 
si completările ulterioare  

7. Legea 61/1991 – pentru sanctionarea faptelor de  încălcare a normelor de conviețuire socială , a 
ordinii și liniștii publice  -art. 2  pct  1, cu modificările si completările ulterioare  

8. Legea 333/2003 – privind paza obiectivelor ,bunurilor  si valorilor  bunurilor  - Capitolul I  si  II , 

cu modificările si completările ulterioare  

9.  H.G.  301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a  Legii  nr. 333/2003, cu 
modificările si completările ulterioare  

10. O.G. nr. 27/2002  privind reglementarea  activității de soluționarea  a  petițiilor, cu modificările si 
completările ulterioare  

11. Ordinul  33/2020 privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a 
cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne 

12. O.G. 2/2001 – privind regimul juridic al contravențiilor , CAPITOLUL I  art. 5 și CAPITOLUL II  art. 15 
– 20 , cu modificările si completările ulterioare 

13. Legea 50/1991 – privind  autorizarea  executării lucrarilor de constructie , CAP.III  - Răspunderi si 
sancțiuni, cu modificările si completările ulterioare. 
 

Tematică: Bibliografia va fi studiată integral. 

Notă: Tematica bibliografiei de specialitate se raportează la legile, hotărârile și ordonanțele menționate 
în cadrul bibliografiei de concurs precizată anterior. 
 

▪ BIBLIOGRAFIE și tematică pentru examenul de promovare organizat  pentru Compartimentul 
Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizații de construire și protecția mediului: 

 
1. Constituția României, republicată- în integralitate. 
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare - titlul I şi II ale părţii a VI-a; 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – cap. II, secțiunea I-VI; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare – cap. II și cap. III;  
5.  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare - cap. I, anexa nr. 1 și anexa nr. 2;  
6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările 

ulterioare - cap. III, secțiunea a 3-a, secțiunea a 4-a, cap. IV, anexa nr. 2;  
7. Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările 

ulterioare - cap. III; 
8. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare – cap. III și anexa nr. 2 la regulament; 
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9. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 

construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare – cap. II și cap. 
III; 

10.  Legea locuinței nr. 114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare- cap. II și cap. 
IV; 

11. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea normei metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – cap. III; 

12. Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea normei metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de 
urbanism – cap. VI, cap. VII și cap. VIII;  

13. Legea 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare – cap. II si cap. III. 

 
 
 

Pt. PRIMAR, 

Constantin- Dorian POCOVNICU 

  

 

                                                                                                                

 


