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Nr. 6235 / 24.04.2020 

ANUNŢ 

           Consiliul judeţean Buzău organizează examen de promovare în grad profesional superior celui 

deţinut a funcţionarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean 

Buzău pentru următoarele funcţii publice: 

- consilier, clasa I, gradul profesional superior la compartimentul informaţii publice şi 

secretariat A.T.O.P., Biroul coordonare si colaborare instituţii şi servicii publice din cadrul 

Direcţiei juridice şi administraţie publică locală;  

- consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul contabilitate - financiar din cadrul 

Direcţiei economice – două posturi;  

- consilier, clasa I, gradul profesional superior la compartimentul administrare domeniu public 

şi privat din cadrul Direcţiei pentru administrarea patrimoniului şi investiţii;  

- consilier, clasa I, gradul profesional principal la compartimentul Unitatea judeţeană de 

monitorizare a serviciilor publice şi de mediu din cadrul Direcţiei pentru administrarea 

patrimoniului şi investiţii;  

- inspector, clasa I, gradul profesional principal la compartimentul strategii, programe, 

prognoze şi dezvoltare rurală din cadrul Direcţiei de dezvoltare regională; 

- consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul urbanism, autorizări şi planificare 

teritorială din cadrul Direcţiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism; 

- consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul salarizare, monitorizare cheltuieli de 

personal. 

Examenulse va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău, B-dul  N. Bălcescu nr. 48, după cum 

urmează: 

- proba scrisă :    25 mai 2020, ora 1000; 

- proba interviu : 28 mai 2020, ora 1000. 

           Examenul se organizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ – Partea a VIa, Titlul II; Partea a IXa art. 618, alin. (22), cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare.   

           Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data afişării,  respectiv 

până la data de 13 mai 2020 (inclusiv) la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău. 

          Pentru participarea la examen funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ   

următoarele condiţii: 

- să aibă cel puţin 3 ani 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 în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

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

Codului administrativ.   

           Dosarele candidaţilor trebuie să cuprindă următoarele documente: 

- formularul de înscriere; 

- adeverinţă de vechime  în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează   

                  (se eliberează de Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare); 

- rapoartele de evaluare anuală a performanţelor individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul 

public s-a aflat în activitate;  

- cazierul administrativ (se eliberează de A.N.F.P. la solicitarea Consiliului judeţean   

Buzău, prin Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare). 
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Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău.  

 

Bibliografiile stabilite pentru fiecare funcţie sunt următoarele: 

 

I. Pentru funcţia publică de consilier, clasa I, gradul profesional superior la compartimentul informaţii 

publice şi secretariat A.T.O.P., Biroul coordonare si colaborare instituţii şi servicii publice din cadrul 

Direcţiei juridice şi administraţie publică locală:  

 

- Constituţia României din 1991, republicată în 2003, M. O. partea I nr. 767/2003; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare – M.O. nr. 555/2019: Partea a IIIa şi Partea a VIa; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare – M.O. nr. 749/2013; 

- Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare – M. O. nr. 84/2002; 

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

completările ulterioare – M. O. nr. 663/2001; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare – M.O. nr. 260/2010;  

- Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor 

de către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările şi completările ulterioare – M.O. nr. 

88/2002. 

 

II. Pentru funcţiile publice (două) de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul 

contabilitate - financiar din cadrul Direcţiei economice;   

 

– Constituţia României din 1991, republicată în 2003, M. O. partea I nr. 767/2003; 

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare – M.O. nr. 555/2019: Partea a IIIa şi Partea a VIa ; 

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare - M.O. nr. 618/2006; 

– Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare - M.O. nr. 597/2002; 

– Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (R4), cu modificările și completările 

ulterioare - M.O. nr. 454/2008; 

– Ordinul nr. 1792/2002 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificarile si completarile 

ulterioare - M.O. nr. 37/2003; 

– Ordinul nr. 501/2013 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de 

asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele 

locale, cu modificările și completările ulterioare - M.O. nr. 219/2013; 

– Ordinul nr. 3471/2008 al Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare - M.O. nr. 835/2008; 

– Ordinul nr. 2861/2009 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobare Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii - M.O. nr. 704/2009; 

– Ordonanta Guvernului nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificarile si completările ulterioare - 

M.O. nr. 542/2001; 



3 

 

– Hotărârea Guvernului nr. 714/2018, privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi 

instituţiilor publice  pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării 

în interesul serviciului - M.O. nr 797/2018; 

– Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții şi răspunderea în legătură 

cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice - M.O. nr. 

132/1969; 

– Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020 - M.O. nr. 746/2015. 

 

III. Pentru funcţia publică de consilier, clasa I, gradul profesional superior la compartimentul 

administrare domeniu public și privat din cadrul Direcţiei pentru administrarea patrimoniului și 

investiții: 

 

- Constituția României din 1991, republicată în 2003, M. O. partea I nr.767/2003; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare – M.O. nr. 555/2019: Partea a IIIa, Partea a Va, Partea a VIa; 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată (R2), cu modificările şi completările 

ulterioare – M. O. nr. 765/2016; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată (R2), cu 

modificările şi completările ulterioare – M.O.  nr. 933/2004; 

- Ordinul M.D.R.A.P. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,  cu modificările și completările 

ulterioare – M. O. nr. 797/2009; 

- Hotărârea Guvernul României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul–cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare – M. O. nr. 1.061/ 2016; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi 

expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările 

și completările ulterioare – M.O. nr. 286 /1995; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, – 

M.O. nr. 193/1994. 

 

IV. Pentru funcţia publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal  la compartimentul 

Unitatea judeţeană de monitorizare a serviciilor publice şi de mediu din cadrul Direcţiei pentru 

administrarea patrimoniului şi investiţii:  

 

- Constituția României din 1991, republicată în 2003, M. O. partea I nr. 767/2003; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare – M.O. nr. 555/2019: Partea a IIIa, Partea a VIa şi Partea a VIIIa; 

- Legea nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările şi completările 

ulterioare, republicată (R2) – M.O. nr. 679/2015; 

- Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare – M.O. nr. 121/2013; 

- Hotărârea Guvernului nr. 246/2006  pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea 

dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice – M.O.nr. 295/2006. 

 

V. Pentru funcţia publică de inspector, clasa I, gradul profesional principal la compartimentul strategii, 

programe, prognoze și dezvoltare rurală din cadrul Direcției de dezvoltare regională:  

 

- Constituția României din 1991, republicată în 2003, M. O. partea I nr. 767/2003; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare – M.O. nr. 555/2019: Partea a IIIa şi Partea a VIa; 

- Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările 

ulterioare – M.O. nr. 577/2004; 

- Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 

şi Fondul de coeziune 2014-2020 – M.O. nr. 413/2015; 

http://www.consultanta-certificare.ro/legislatie/legea-10-1995.html
http://www.isc-web.ro/lege/l50.pdf
http://www.cjolt.ro/cjolt/gallery/legislatie/hot-273-1994.pdf
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- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru 

stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, cu modificările şi completările ulterioare – 

M.O. nr. 475/2015; 

- Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor 

externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi 

Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 – M.O. nr. 341/2017. 

 

VI. Bibliografia stabilită pentru promovare în funcţia publică de execuţie de  „consilier, gradul 

profesional superior„ la Serviciul urbanism, autorizări şi planificare teritorială – Direcţia pentru 

amenajarea teritoriului şi urbanism: 

 

- Constituția României din 1991, republicată în 2003, M. O. partea I nr. 767/2003; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare – M.O. nr. 555/2019: Partea a IIIa şi Partea a VIa; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată (R2), cu 

modificările şi completările ulterioare – M.O. nr. 933/2004; 

- Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea 

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

construcţii, cu modificările şi completările ulterioare – M.O. nr. 797/2009; 

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare – M.O. 373/2001; 

- Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea 

Metotologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor 

de amenajarea teritoriului şi urbanism – M.O. nr. 47/2011;                                                                                                                                                                                  

- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare – M.O. nr. 856/2002; 

- Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare – M.O. nr. 

193/1994. 

 

VII. Pentru funcţia publică consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul salarizare, 

monitorizare cheltuieli de personal:  

 

- Constituția României din 1991, republicată în 2003, M. O.partea I nr. 767/2003; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare – M.O. nr. 555/2019: Partea a IIIa şi Partea a VIa; 

- Legea nr. 153/2017, Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare – M.O nr. 492/2017; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare –  M.O. 

nr. 345/2011; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare - M.O nr. 1074/2005; 

- Ordinul comun nr. 15/1.311/2018 al Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu 

modificările şi completările ulterioare – M.O. nr. 31/2018; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu 

modificările și completările ulterioare – M.O nr. 110/2009; 

- Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea 

voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare – M.O. nr. 145/2009; 

- Ordinul nr. 166/2006 al M.F., privind stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de 

personal prevăzute de OUG. nr. 48/2005, pentru reglementarea unor măsuri privind nr.de posturi şi 

cheltuielile de personal în sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 367/2005, cu modificarile 

ulterioare – M.O nr. 162/2006;  

- Hotărârea Guvernului nr. 1.087/2003 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţa 

pentru membrii comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de atribuire de denumiri, cu 

modificările şi completările ulterioare – M.O. nr. 671/2003.  


