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Nr:  18249/BRU 1672/20.06.2022 
 
 

ERATĂ  A N U N Ţ   
 EXAMEN DE PROMOVARE 

 
Primăria Municipiului Brăila organizează examen în data de 14 iulie 2022, 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  14.06.2022-04.07.2022,  la sediul instituţiei din Piaţa Independenţei nr. 1 Brăila, ghişeul 
nr.2. 

Susţinerea probei scrise se va desfăşura în data de 14 iulie 2022, 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, conform art. 479 din OUG57/2019, 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 conform art. 127  HG 611/2008, 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 execuție pentru care se organizează concursul de promovare în grad sunt 

următoarele : 
Se corectează poziția 3 din Anunțul de concurs nr. 18249/BRU1672/20.06.2022, 
respectiv denumirea compartimentului - Compartiment Regularizări Finalizări 
Construcții 
 
3.-  - 1 post Inspector, clasa I, grad profesional Principal în cadrul Direcției Arhitect Șef, 
Compartiment Regularizări Finalizări Construcții; 
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 V-a Reguli specifice privind proprietatea publică și 
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privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale, Partea a VI-a  - Statutul funcționarilor 
publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența 
personalului plătit din fonduri publice; 
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 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificări și 
completări ulterioare; 
6. H.G. nr. 343/2017 - modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 
lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora;  
7. Legea nr. 227/2015 – privind Codul fiscal, TITLUL IX - Impozite și taxe locale, cap. 2 - art. 455 - 
art. 462, cu modificările și completările ulterioare; 
8. Ordinul MLPLT nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare; 
Tematica conține integral bibliografia. 
 

ATRIBUȚIILE cu care se completează fișa postului în urma promovării: 

3. Pentru funcția de Inspector, clasa I, grad profesional Principal în cadrul Direcției Arhitect 
Șef, Compartiment Regularizări Finalizări Construcții: 
- Calcularea și regularizarea valorii taxei Autorizației de Construire diferenţiată în funcţie de soluţia 
constructivă aleasă, materialul de construcţie folosit şi echiparea cu utilităţi a imobilului; 
- Calcularea și regularizarea valorii taxei timbrului de arhitectură; 
 
 

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@pmbr.ro. 
 
 

Secretar comisie, 

 


