
 
ANUNȚ 

organizare examen promovare grad profesional funcționari publici de execuție profesional 
imediat superior pentru funcţionarii publici de execuție din cadrul Aparatului de 

Specialitate al Primarului Municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P. 
 

 Având în vedere prevederile art.617 alin.(2), art.618 alin.(22) și alin.(10)-(19), art.476-
479 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările 
ulterioare 

în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P. 
Botoșani se organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat celui deținut 
pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile de participare stabilite în Codul 
Administrativ, pentru următoarele funcții publice de execuție: 

 

Nr. 
crt. 

 

Denumire funcție 

Cl
as

a 

 

Gradul 
profesional 
deținut 

 

Compartimentul 

N
r.

 p
os

tu
ri

 Gradul profesional 
pentru care se 
organizează 
examenul 

1. Consilier achiziții 
publice 

I Asistent  Serv. Achiziții Publice 1 Principal  

2. Consilier achiziții 
publice 

I Principal  Serv. Achiziții Publice 2 Superior   

3. Consilier juridic I Principal  Serv. Achiziții Publice 1 Superior  
4. Consilier juridic  I Principal  Oficiul Juridic Contencios 1 Superior  
5. Consilier  I Principal  Comp. Registrul Agricol  1 Superior  
6. Consilier  I Principal  Birou Cadastru Imobiliar și 

Edilitar  
1 Superior  

7. Consilier  I Principal  Direcția Impozite și Taxe 2 Superior  
8. Consilier juridic  I Principal  S.P.C.L.E.P. -Comp. Starea 

Civilă 
1  Superior  

9. Consilier I Principal  S.P.C.L.E.P.- Comp. Regim 
Evidență 

1 Superior  

 
Condiții de participare la examen: 
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) cu 
excepția literei b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: 
- 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 de activitate;  
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ. 



 
 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Serviciul Resurse Umane Salarizare, în termen 
de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 1-20 februarie 2023, inclusiv, 
conțin în mod obligatoriu următoarele documente: 

a) formularul de înscriere (Descărcați Formular de înscriere tip). 
b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Serviciul Resurse Umane 

Salarizare în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 
c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 

2 ani de activitate; 
d) adeverinţa eliberată de Serviciul Resurse Umane Salarizare 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; 

 
Calendarul de desfășurare a concursului: 
- proba scrisă, în data de 6 martie 2023, ora 10,00 la sediul instituţiei din Piața Revoluției 

nr. 1; 
- proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei 

scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 
50 puncte. 

 
 
Bibliografie / tematica pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Achiziții Publice 

Nr. 
crt. 

Bibliografie Tematica 

1. Constituția României, republicată Reglementări privind drepturile, libertăţile şi 
îndatoririle fundamentale 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și 
completarile ulterioare 

Partea a III-a – Administrația publică locală, Partea 
VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi 
aplicabile personalului contractual din administrația 
publică și evidența personalului plătit din fonduri 
publice (Titlul I, Titlul II 

3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și 
sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările și completărele 
ulterioare 

Prevederile referitoare la prevenirea și sancționarea 
tuturor formelor de discriminare 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse 
și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 

Prevederile referitoare la egalitatea de șanse și de 
tratament între femei și bărbați 

5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Prevederi referitoare la: Praguri, Achizitii mixte, 
Reguli generale de participare şi desfăşurare a 
procedurilor de atribuire, Modalităţile de atribuire, 
Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire, 
Executarea contractului de achizitie 
publica/acordului-cadru 

https://primariabt.ro/wp-content/uploads/2020/07/FORMULAR-DE-INSCRIERE-concurs-functii-publice.doc


6. Legea nr.100/2016 privind concesiunile de 
lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările 
și completările ulterioare; 

Cap. IV Reguli privind atribuirea contractelor de 
concesiune Secţiunea 1 Principii generale aplicabile 
procedurilor de atribuire, Secţiunea a 2-a Licitaţia 
deschisă, Secţiunea a 7-a Criterii de atribuire. 

7. HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii 
din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de 
lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

Prevederi referitoare la: Planificarea şi pregătirea 
concesionarii, Desfasurarea procedurii de atribuire, 
Executarea contractului de concesiune. 

8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 
privind funcţia de control ex ante al procesului 
de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de 
achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-
cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune 
de lucrări şi concesiune de servicii 

- Sectiunea 3- Desfăşurarea activităţii de control al 
documentaţiei de atribuire, al anunţului de tip 
erată şi al solicitărilor de clarificări/informaţii 
suplimentare 
- Sectiunea 4- Desfăşurarea activităţii de control al 
procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor şi 
de atribuire a contractulu 
- Sectiunea 5 - Avizul conform al ANAP 
- Sectiunea 7- Controlul ex ante al procedurilor de 
negociere fără publicare prealabilă 
- Secţiunea a 8-a Controlul ex ante al modificărilor 
contractului 

 
 
Bibliografie / tematica pentru funcțiile publice din cadrul Oficiului Juridic-Contencios, 
Comp. Registru Agricol, Birou Cadastru Imobiliar și Edilitar 

Nr. 
crt. 

Bibliografie Tematica 

1. Constituția României, republicată Reglementări privind drepturile, libertăţile şi 
îndatoririle fundamentale 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și 
completarile ulterioare 

Partea a III-a – Administrația publică locală,  
Partea a V-a Titlul I Capitolul 3 Modalităţile de 
exercitare a dreptului de proprietate publică al 
statului sau al unităţilor administrativ – teritoriale şi 
Titlul II Exercitarea dreptului de proprietate publică 
al statului sau al unităţilor administrativ – 
teritoriale; 
Partea VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi 
aplicabile personalului contractual din administrația 
publică și evidența personalului plătit din fonduri 
publice (Titlul I, Titlul II 

3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și 
sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările și completărele 
ulterioare 

Prevederile referitoare la prevenirea și sancționarea 
tuturor formelor de discriminare 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse 
și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 

Prevederile referitoare la egalitatea de șanse și de 
tratament între femei și bărbați. 
 

5. Ordonanţa de Guvern nr. 27/2022 privind 
reglementarea activităţii de soluţionare a 

Prevederi referitoare la reglementarea activităţii de 
soluţionare a petitiilor. 



petitiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare 

6. Legea nr. 287/2009, republicată privind Codul 
Civil, cu modificările și completările ulterioare 

Titlul preliminar Capitolul IV Publicitatea 
drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice; 
Cartea a III-a, Titlul VI Proprietatea publică, 
Titlul VII Cartea funciară,  
 

7. Legea nr. 7/1996, republicată, Legea cadastrului 
şi a publicităţii imobiliare, cu modificările și 
completările ulterioare. 

TITLUL II Publicitatea imobiliară CAPITOLUL I 
Evidenţa cadastral-juridică. 

8. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la 
informațiile de interes public, cu modificările și 
completările ulterioare 

Prevederi referitoare la liberul acces la informațiile 
de interes public. 

 
 
Bibliografie / tematica pentru funcțiile publice din cadrul Direcției Impozite și Taxe 

Nr. 
crt. 

Bibliografie Tematica 

1. Constituția României, republicată Reglementări privind drepturile, libertăţile şi 
îndatoririle fundamentale 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și 
completarile ulterioare 

Partea a III-a – Administrația publică locală, Partea 
VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi 
aplicabile personalului contractual din administrația 
publică și evidența personalului plătit din fonduri 
publice (Titlul I, Titlul II 

3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și 
sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările și completărele 
ulterioare 

Prevederile referitoare la prevenirea și sancționarea 
tuturor formelor de discriminare 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse 
și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 

Prevederile referitoare la egalitatea de șanse și de 
tratament între femei și bărbați 

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

Procesul bugetar  

6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare 

Titlul IX - Impozite și taxe locale 

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare 

Titlul I – Dispoziții generale, titlul II – Raportul 
juridic fiscal, titlul III – Dispoziții procedurale 
generale, titlul IV- Înregistrarea fiscală, titlul V – 
Stabilirea creanțelor fiscale, titlul VI - Controlul 
fiscal, titlul VII – Colectarea creanțelor fiscale, titlul 
VIII – Soluționarea contestațiilor formulate împotriva 
actelor administrative fiscale 

8. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare 

Titlul IX - Impozite și taxe locale 



9. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Botoșani nr. 352/20.12.2018 privind instituirea și 
stabilirea taxei speciale de salubrizare SIMD în 
municipiul Botoșani, actualizată cu prevederile 
HCL nr. 64 din 14.03.2019 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani 
nr. 352/20.12.2018 privind instituirea și stabilirea 
taxei speciale de salubrizare SIMD în municipiul 
Botoșani, actualizată cu prevederile HCL nr. 64 din 
14.03.2019 – integral 

10. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Botoșani nr. 168/28.04.2022 privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale în Municipiul 
Botoșani începând cu anul 2023, cu modificările 
si completările ulterioare 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani 
nr. 168/28.04.2022 privind stabilirea impozitelor și 
taxelor locale în Municipiul Botoșani începând cu 
anul 2023, cu modificările si completările ulterioare 
- integral 

 
 
Bibliografie / tematica pentru funcția publică din cadrul S.P.C.L.E.P. 

Nr. 
crt. 

Bibliografie Tematica 

1. Constituția României, republicată Reglementări privind drepturile, libertăţile şi 
îndatoririle fundamentale 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și 
completarile ulterioare 

Partea a III-a – Administrația publică locală, Partea 
VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi 
aplicabile personalului contractual din administrația 
publică și evidența personalului plătit din fonduri 
publice (Titlul I, Titlul II 

3. OUG nr. 97/2005 Republicată 
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele 
de identitate ale cetăţenilor români 

Cap. III – Actele de identitate 
Cap. IV – Domiciliul și reședința 

4. HG nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor 
OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 
români, precum şi pentru stabilirea formei şi 
conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de 
reşedinţă şi ale cărţii de imobil 

Cap. IV – Art. 42-48, Art. 54-55 

5. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și 
sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările și completărele 
ulterioare 

Prevederile referitoare la prevenirea și sancționarea 
tuturor formelor de discriminare 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse 
și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 

Prevederile referitoare la egalitatea de șanse și de 
tratament între femei și bărbați 

5. Legea 119/1996 privind actele de stare civilă cu 
modificările ulterioare 

Cap. II secțiunea 1 -Întocmirea actului de naștere 
 

6. HG 64/2011 Metodologia de aplicare a Legii 
119/1996 

-Secțiunea a III a Înregistrarea nașterii 
 

7. OG 27 din 30.01.2002 privind reglementarea 
activitatii de solutionare a petițiilor  

OG 27 din 30.01.2002 privind reglementarea 
activitatii de solutionare a petițiilor -integral 



8. Legea 544 din 2001 privind liberul acces la 
informațiile de interes public 

-Secțiunea I art.5 și art.12 

9.  Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

Cartea a II a Titlul II Cap.2 Încheierea 
căsătoriei, Cap.4 Nulitatea căsătoriei, 
Cap.7 Desfacerea căsătoriei, Titlul III 
Rudenia cap.2 Filiația secțiunea 1 
Stabilirea filiației. 

 
 
 


