România
Județul Brăila
Municipiul Brăila
Primar

Nr: 17841/BRU 1437/18.06.2021

ANUNŢ
Primăria Municipiului Brăila organizează examen în data de 19 iulie 2021, proba
scrisă, pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut de
funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brăila.
Examenul se susţine în conformitate cu prevederile HG nr. 611/2008, privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificări şi completări
ulterioare.
Cererea de înscriere se depune în termen de 20 de zile de la data publicării
anunţului, în perioada 18.06.2021 - 07.07.2021, la sediul instituţiei din Piaţa
Independenţei nr. 1 Brăila, ghişeul nr.2.
Susţinerea probei scrise se va desfăşura în data de 19 iulie 2021, ora 1100, la
sediul instituției din Piaţa Independenţei nr. 1, Brăila.
Interviul se va susține la sediul Primăriei Municipiului Brăila, din Piața
Independenței nr.1 Brăila, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data
susținerii probei scrise.
Conditii de participare
Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat
superior celui deţinut, funcţionarii publici 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 performanţelor
individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
- să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile O.U.G. 57/2019
privind Codul Administrativ
DOSARUL DE CONCURS VA CUPRINDE URMATOARELE :
- 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 de
activitate;
- 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;
- formularul de înscriere

Funcțiile publice de executie pentru care se organizeaza concursul de promovare în
grad sunt următoarele :
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1.-- 1 post Consilier juridic, clasa I, grad profesional Superior în cadrul Direcției Juridic
Contencios APL- Serviciul Juridic Contencios;
Bibliografie necesară:
1.Constituția României , republicată ;
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; Partea
a III-a- Administrația publică locală, Partea a VI-a - Statutul funcționarilor publici, prevederi
aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din
fonduri publice, Partea a VII-a – Răspunderea Administrativă;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
5.Codul Civil – Cartea III- Despre bunuri, Cartea V- Despre obligații;
6. Codul de Procedură Civilă- Cartea a II-a Procedura Contencioasă, Titlul I – Procedura în fața
primei instasnțe;
7. Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
2. - 1 post Inspector, grad profesional Principal în cadrul Direcției Juridic Contencios APLBirou Autoritate Tutelară;
Bibliografie necesară:
1.Constiuția României , republicată ;
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; Partea
a III-a- Administrația publică locală, Partea a VI-a - Statutul funcționarilor publici, prevederi
aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din
fonduri publice, Partea a VII-a – Răspunderea Administrativă;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind noul Cod Civil Român;
6. Noul Cod Civil Român – Cartea I, Titlul 3- Ocrotirea Persoanei Fizice, Cartea a II-a, Titlul 4Autoritatea Părintească;
7. Legea nr. 17 /2000 republicată, privind Asistența Persoanelor Vârsnice.
3 - 1 post Inspector, clasa I, grad profesional Principal în cadrul Direcției Tehnice- Serviciul Investiții și Îndrumare Asociații de Proprietari - Compartiment Lucrări reparații
și Întreținere Infrastructură;
Bibliografie necesară:
1.Constiuția României , republicată ;
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; Partea
a III-a- Administrația publică locală, Partea a VI-a - Statutul funcționarilor publici, prevederi
aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din
fonduri publice, Partea a VII-a – Răspunderea Administrativă;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
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5.

Legea nr. 273/1994 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția
construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotărârea nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaboare și conținutul – cadru
al documentațiilor tehnico-economice aferent obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995, republicată privind calitatea în construcții, cu
modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr.50/1991 din 29 iulie 1991, republicată , privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, cu modificările și completările ulterioare;
4. - 1 post Inspector, clasa I, grad profesional Principal în cadrul Serviciului Public Comunitar
Local de Evidență a Persoanelor- Biroul de Evidenţă Informatizată a Persoanelor;
Bibliografie necesară:
1.Constiuția României, republicată ;
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; Partea
a III-a- Administrația publică locală, Partea a VI-a - Statutul funcționarilor publici, prevederi
aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din
fonduri publice, Partea a VII-a – Răspunderea Administrativă;
3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
5. O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor
români, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
ATRIBUȚIILE cu care se completează fișa postului în urma promovării:
1.-Pentru funcția de Consilier juridic, clasa I, grad profesional Superior în cadrul Direcției
Juridic Contencios APL- Serviciul Juridic Contencios;:
- Reprezintă Primarul Municipiului Brăila în litigiile privind Autoritatea Tutelară;
- Depune diligențe administrativ și fiscal pentru majorarea impozitului cu 500 %.

2.Pentru funcția de Inspector, grad profesional Principal în cadrul Direcției

Juridic

Contencios APL- Birou Autoritate Tutelară:
- Asistă persoanele vârstnice la birourile notariale la încheierea actelor cu clauză de întreținere și
drept de uzufruct viager, conform prevederilor Legii Nr. 17/2000, republicată cu modificările și
completările ulterioare;
-Asigură arhivarea documentelor întocmite;
3. Pentru funcția de Inspector, clasa I, grad profesional Principal în cadrul Direcției Tehnice- Serviciul Investiții și Îndrumare Asociații de Proprietari - Compartiment Lucrări reparații și
Întreținere Infrastructură:
- participă în comisiile privind avizarea ISU pentru unitățile de învățământ;
- participă la realizarea procedurii de aprobare a indicatorilor tehnico-economici la unitățile de
învățământ.
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4. Pentru funcția de Inspector, clasa I, grad profesional Principal în cadrul Serviciului Public
Comunitar Local de Evidență a Persoanelor- Biroul de Evidenţă Informatizată a Persoanelor:
- efectuează verificări în evidența manuală și automată la solicitarea Biroului de Stare Civilă, pentru
lucrările specificice ale acestuia;
-ține evidența continuității comunicărilor deceselor și nașterilor primite de la Biroul de Stare Civilă
din cadrul serviciului și de la cele16 comune arondate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, etaj 2, cam. 212 ,
din cadrul Primăriei Municipiului Brăila, persoană de contact: Dumitrache Carmen
Mihaela - consilier, clasa I, grad profesional superior, telefon: 0239694944, int. 127,
e-mail dumitrachecarmen@primariabraila.ro .
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