
PRIMĂRIA ORAŞ BREZOI 
JUDEŢUL VÂLCEA 
NR.3485/09.06.2017 

Anunţ: 

Având în vedere prevederile H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post vacant sau temporar 

vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
PRIMĂRIA ORAŞ BREZOI 

organizează examen de promovare în gradul sau treapta imediat superioară pentru 
personalul contractual din cadrul instituţiei 

Examenul constă într-o probă scrisă şi se organizează la sediul Primăriei oraş 
Brezoi, în data de 26 iunie 2017, ora 11.00 

Bibliografia pentru postul de mediator sanitar din cadrul Compartimentului 
Autoritate Tutelară, Asistenţă Socială ~i Asistenţă Medicală: 
1.Legea nr.215/200 1, privind administraţia publică locală, republicată modificată şi 
completată; 

2.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual di autorităţiile 
~i institu~iile publice; 
3.0.U.G.nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară; 

Bibliografia pentru postul de muncitor calificat- lăcătuş mecanic din cadrul 
Activităţii personal de deservire: 
l.Legea nr.215/200 1, privind administraţia publică locală, republicată modificată şi 
completată; 

2.Legea nr.477 /2004 privind Codul de conduită a personalului contractual di autorităţiile 
şi instituţiile publice; 
3.Manualul îndrumător pentru ridicarea califieării lăcătuşilor din construcţiile de maşini, 
V.Răducu, N.Răducu, Gh.Rusu, vol.l şi II; 
4.Legea nr.319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, modificată şi completată; 

Bibliografia pentru postul de muncitor calificat- fochist din cadrul Activităţii 
personal de deservire: 
l.Legea nr.215/200 1, privind administraţia publică locală, republicată modificată şi 
completată; 

2.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual di autorităţiile 
şi instituţiile publice; 
3.Legea nr.319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, modificată şi completată; 
4.Legea nr.307 /2006 privind apărarea îmotriva incendiilor, modificată şi completată; 
5.Legea nr.64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguraţă a instalaţiilor sub 
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată; 

Bibliografia pentru postul de inspector de specialitate din cadrul Comartimentului 
Proiecte şi Integrare Europeană: 



1.Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
2.Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice; 
3.HG nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul 
operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social 
european si Fondul de coeziune 2014-2020; 
4.HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice; 
5.Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 
6. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice modificată şi completată; 

7. REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI 
AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi 
afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul 
european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1083/2006 al Consiliului; 
8. REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI 

AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare 
regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru 
creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1080/2006. 


