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            ANUNŢ 

 privind organizarea concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat
superior celui deţinut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialiate al primarului

municipiului Cluj-Napoca

Primăria  municipiului  Cluj-Napoca  organizează  concurs/examen de  promovare  în  grad  profesional
imediat superior celui deţinut,   în data de 19 septembrie 2019,   orele   10,00   (proba   scrisă)   -pentru funcţionarii
publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Locul  de  desfășurare al  concursului/examenului  de  promovare  în  grad  profesional  -  Primăria
municipiului Cluj-Napoca, Str. Moților nr. 3, Sala de Sticlă.

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui
deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani în 
care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

P  robele stabilite pentru concurs/examen: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă şi interviu.
Dosarul de concurs/examen va fi depus la registratura instituţiei(CIC)   în termen de 20 de zile de

la  data    afişării   pezentului  anunţ    respectiv  începând cu  data  de  19  august  2019 până în  data  de  9
septembrie 2019, inclusiv,   privind organizarea concursului/ examenului de promovare şi conţine:

a) 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  în ultimii 2 ani în care
funcţionarul public s-a aflat în activitate;  

 c)  formularul  de  înscriere  pentru  promovare  (se  descarcă  de  pe  pagina  de  internet  a  instituției
www.primariaclujnapoca.ro –  ADMINISTRAȚIE-  Informații  publice-Concursuri  pentru  ocupare  posturi  –
Funcții publice, Promovare).

B  ibliografi  ile   de  concurs/examen  în  baza  propunerilor  compartimentelor  de  muncă sunt  afişate
alăturat.

http://www.primariaclujnapoca.ro/
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          Bibliografii aprobate în baza propunerilor compartimentelor de specialitate

pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional  imediat superior celui deţinut

Direcția Generală Poliția locală  

    A. Direcția Inspecție și control
I.Serviciul Control protecția mediului
1. Constituţia României, republicată;
2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privindCodul Administrativ, Partea a III-a,(Titlul I, Titlul III, Titlul IV,
Titlul  V)  Partea  VI  -Statutul  funcționarilor  publici,  prevederi  aplicabile  personalului  contractual  din
administrația publică și evidența personalului plătit din fondurile publice (Titlul I, Titlul II, Cap. I, II, V, VI,
VIII, IX, X);
3.  Ordonanța Guvernului  nr. 137/2000, republicată, aprobată prin Legea nr. 48/2002 privind prevenirea și
sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
4.  O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 155/2010, poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6.  Hotărârea Consiliului Local nr.191/2009 privind buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca 

 B.Direcţia Ordine Publică şi Trafic Rutier  ,
 II. Serviciul   Ordine   şi Siguranţă Publică  :
1. Constituția Romaniei, republicată;
2.  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea III – Titlul I, II, III și IV (art. 75-169), Partea VI –
Titlul I (art. 365-368), Titlul II – Cap. I (art. 369-382), Cap. II (art. 383-393), Cap. V (art. 412-463), Cap. VI
(art. 464-486), Cap. VIII (art. 490-501), Cap. IX (art. 502-527);
3. Ordonanța Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 republicată și actualizată, aprobată prin Legea nr. 48/2002
privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 155/2010, poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
6. Hotărârea de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
poliţiei locale.
 7. Legea 60/1991(**republicată**)(*actualizată*) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, 
republicată
8. Legea 61/1991,(**republicată**)(*actualizată*), pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice 

III. Serviciul Control Trafic Rutier   
1. Constituţia României, republicată;
2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Partea a III-a, (Titlul I, Titlul III, Titlul IV,
Titlul  V,)  Partea  VI  -Statutul  funcționarilor  publici,  prevederi  aplicabile  personalului  contractual  din
administrația publică și evidența personalului plătit din fondurile publice (Titlul I, Titlul II, Cap. I, II, V, VI,
VIII, IX, X);
3.  Ordonanța Guvernului  nr. 137/2000, republicată, aprobată prin Legea nr. 48/2002 privind prevenirea și
sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 155/2010, poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare;
6. Hotărârea de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
poliţiei locale.
7. O.U.G. nr. 195/2002 rep., privind circulaţia pe drumurile publice;
8. HG. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr 195 /2002 rep., privind 
circulaţia pe drumurile publice



IV.Biroul juridic
1. Constituţia României, republicată;
2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Partea a III-a,(Titlul I, Titlul III, Titlul IV,
Titlul  V,  )  Partea  VI  -Statutul  funcționarilor  publici,  prevederi  aplicabile  personalului  contractual  din
administrația publică și evidența personalului plătit din fondurile publice (Titlul I, Titlul II, Cap. I, II, V, VI,
VIII, IX, X);
3.  Ordonanța Guvernului  nr. 137/2000, republicată, aprobată prin Legea nr. 48/2002 privind prevenirea și
sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordonanța 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor;
5. Noul cod de procedură civilă aprobat prin Legea nr. 134/2010 rep. (art. 192-210, art. 456-513).
                                                   

Direcția Juridică - Serviciul Contencios:
1. Constituţia României, republicată;
2. Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Partea a III-a -Administrația
publică  locală  (Titlul  I-  Dispoziții  generale,  Titlul  III-  Regimul  general  al  autonomiei  locale,  Titlul  IV
-Unitățile administrativ-teritoriale în România,  Titlul V -Autoritățile administrației publice locale: Cap. I –
Cap. IV (art. 105 – art. 163 ), Cap. VIII- Actele autorităților administrației publice locale),  PARTEA VI -
Statutul  funcţionarilor  publici,  prevederi  aplicabile  personalului  contractual  din  administraţia  publică  şi
evidenţa personalului plătit din fonduri publice (Titlul I, Titlul II – Cap. I, II, V, VI, VIII, IX, X);  
3. Ordonanța Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 (**republicată**) (*actualizat*) aprobată prin Legea nr.
48/2002 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare**); 
4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile

ulterioare;
5.  Ordonanța  nr.  27/2002  privind  reglementarea  activităţii  de  soluţionare  a  petiţiilor,  cu  modificările  și

completările ulterioare;
6. Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii-  Serviciul Administrare spații, terenuri 

1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată;
3. Ordonanța  de  Urgență  nr.  57/2019  privind  Codul  Administrativ,  Partea  VI  -Statutul  funcționarilor

publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului
plătit din fondurile publice (Titlul I, Titlul II, Cap. I, II, V, VI, VIII, IX, X);

4. Ordonanța de Urgență nr.  57/2019 privind  Codul  Administrativ,  Partea V -Reguli  specifice privind
proprietatea publică și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale.

5. Ordonanța nr. 137/2000, republicată, aprobată prin Legea nr. 48/2002 privind prevenirea și sancționarea
tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea  nr.  114/1996,  (**republicata**),  (*actualizata*),  cu  modificîrile  și  completările  ulterioare,
privind locuințele

7. H.G. nr.  1.275 din 7/ 2000 privind aprobarea Normelor  metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996.

8. Legea nr.  112/1995  pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe,
trecute în proprietatea statului.

9. Legea nr. 287/2009, (*republicată*) privind Codul civil- Contractul de locațiune.
10. Legea nr.  134/2010, (*republicată*) privind Codul de procedură civilă – Predarea silită a bunurilor

imobile



Direcția Impozite și taxe locale 

1.Constituţia României, republicată;
2.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată;
3.Ordonanța Guvernului   nr.  137/2000,  republicată,  aprobată prin Legea nr.  48/2002 privind prevenirea și
sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
4.Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ, Partea VI -Statutul funcționarilor publici,
prevederi  aplicabile  personalului  contractual  din  administrația  publică  și  evidența  personalului  plătit  din
fondurile publice (Titlul I, Titlul II, Cap. I, II, V, VI, VIII, IX, X);
5.Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată.-Titlul IX
6.Legea.nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată, Titlurile I, II, III, V și VII.

Direcția economică- Serviciul Financiar

1.Constituţia României, republicată;
2.Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, PARTEA VI – Statutul
 funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa
 personalului plătit din fonduri publice (Titlul I, Titlul II – Cap. I, II, V, VI, VIII, IX);
3.Ordonanţa Guvernului nr.137 din 31 august 2000 (**republicată**)(*actualizat*) aprobată prin Legea
 nr. 48/2002 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
4.Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă;
5.Legea nr. 82 din 1991 – Legea contabilităţii, cu modificări.


