
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5)    Consilier juridic, grad                                          Serviciul                                                       
profesional asistent, treapta de                       Juridic - Contencios 
salarizare 1, nivel studii S (clasa I). 
     
 
6)    Inspector, grad profesional               Com partimentul Rela ții cu 
principal, treapta de salarizare 1,              Co nsiliile Locale din cadrul 

nivel studii S (clasa I).                            Direc ției Administra ție Public ă    
                                                                                      Local ă 
 
7)    Inspector, grad profesional                                 Serviciul  
 asistent, treapta de salarizare 1,                     Dezvoltare Regional ă 
 nivel studii S (clasa I). 
 
8) Inspector, grad profesional                                 Serviciul  
 asistent, treapta de salarizare 1,                     Dezvoltare Regional ă 
nivel studii S (clasa I). 
 
 
9)    Inspector, grad profesional                                 Serviciul  
 asistent, treapta de salarizare 1,                     Dezvoltare Regional ă 
 nivel studii S (clasa I). 

 
10)    Inspector, grad profesional                                 Serviciul  
 asistent, treapta de salarizare 1,                     Dezvoltare Regional ă 
 nivel studii S (clasa I). 
 
11)    Inspector, grad profesional                          Compartimentul                
 asistent, treapta de salarizare 1,               Pr ograme și Strategii de Mediu           
 nivel studii S (clasa I).                           din cadrul  Direc ției Programe și  
                                                                              Strategii de Mediu 
                                                                             

B. PROBE DE EXAMEN  
 

1. Selec ția dosarelor  de înscriere; 
2. Proba scris ă; 
3. Interviul. 

 
 
 



C. CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI  
 

     1. Data depunerii dosarelor  de înscriere la examen-  ultima zi - 06.12.2010 
     2. Data probei scrise              -  17.12.2010; 
     3. Data probei de interviu      -  20.12.2010. 
     4. Ora şi locul desf ăşurării probelor  – Sediul Consiliului Jude ţean Olt 
                                                                    Proba scris ă – ora 10,00 
                                                                    Interviul         - ora 14,00 
 

D. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA EXAMEN  
 
a) să aibă cel pu ţin 3 ani vechime în gradul profesional al func ţiei 

publice  din care promoveaz ă; 
b) să aibă cel pu ţin 2 ani vechime în treapta de salarizare din care   

avanseaz ă; 
c) să fi ob ţinut cel pu ţin calificativul „bine” la evaluarea anual ă a 

performan ţelor   individuale în ultimii 2 ani calendaristici;  
d) să nu aib ă în cazierul administrativ o sanc ţiune disciplinar ă    
neradiat ă. 

 
 

E.  BIBLIOGRAFII  
     
E.1. Inspector, grad profesional principal, treapta  de salarizare 1, 

nivel studii S(clasa I)  
Serviciul Financiar-Contabilitate și Informatic ă din cadrul  

Direc ției Economice  
 

 
 

1) Legea  nr. 215/2001   privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

2) Legea nr. 188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

3) Legea nr. 7/2004  privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, 
republicată; 

4) Legea nr. 82/1991 - Legea contabilităţii, republicată; 
5) Legea nr.273/2006  – privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 



6) Legea nr. 571/2003  –  Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

7) Ordinul nr. 2861/2009 al Ministrului Finan ţelor Publice  pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea  şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor datoriilor şi capitalurilor proprii; 

8) Ordonan ţa Guvernului nr. 81/2003  privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, 
aprobată prin Legea nr.493/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

9) Legea nr. 15/1994  privind amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

10) Hotărârea Guvernului nr. 841/1995  privind procedurile de 
transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând 
instituţiilor publice, cu modificările ulterioare; 

11) Ordonan ţa de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006  privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată 
cu modificări şi completări  prin Legea nr. 337/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

12) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006  pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziţie publică din Ordonanţa de urgentă a  Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

13) Ordinul nr. 1792/2002 al Ministrului Finan ţelor Publice    pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare și 
legale, cu modificările şi completările ulterioare; 

14) Ordinul nr. 1917/2005 al Ministrului Finan ţelor Publice    pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile 
publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

15) Ordonan ţa de Urgen ţă a Guvernului nr. 35/2009  privind 
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de 
personal în sectorul bugetar, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 260/2009; 



16) Ordinul nr. 2281/2009 al Ministrului Finan ţelor Publice    pentru 
aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 34 /2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 
reglementarea unor măsuri financiar – fiscale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
 

E.2. Inspector, grad profesional principal, treapta  de salarizare 1, 
nivel studii S(clasa I)  

Serviciul Administrarea Pastrimoniului, ULM și Transport Jude țean 
din cadrul Direc ției Tehnic ă și Investi ții  

 
 

1) Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică  locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
2) Legea nr.188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
3) Legea nr. 7/2004  privind Codul de conduită al funcționarilor publici, 
republicata; 
4) Ordonan ța de Urgen ță a Guvernului nr. 34/2006  privind atribuirea 
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și  
Completări prin Legea nr. 337/2006 cu modificările și completările 
ulterioare; 
5) Hotarârea Guvernului nr. 925/2006  pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție 
publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție 
publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice și a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare; 
6) Legea nr. 213/1998  privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 
7) Ordonan ța Guvernului nr. 43/1997  privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

 
 
 
 
 



E.3. Inspector, grad profesional principal, treapta  de salarizare 1, 
nivel studii S(clasa I)  

Compartimentul Rela ții cu Consiliile Locale  din cadrul Direc ției 
Administra ție Public ă Local ă 

 
 

1) Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările   ulterioare; 

2) Legea nr. 188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

3) Legea nr.7/2004  privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, 
republicată; 

4) Legea nr.544/2001  privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, cu modificările şi completările ulterioare; 

5) Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică; 

6) Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

7) Ordonan ţa de Urgen ţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura        
aprobării tacite, cu modificările şi completările ulterioare; 

8) Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului 
privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, 
conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

9) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
 
 
 

E.4.Consilier juridic, grad profesional principal, treapta de salarizare 
1, nivel studii S(clasa I)  

Serviciul Juridic –Contencios  
 
 

1) Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările   ulterioare; 

2) Legea nr. 188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



3) Legea nr.7/2004  privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, 
republicată; 

4) Legea nr.  544/2001  privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, cu modificările şi completările ulterioare; 

5) Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces  
la informaţiile de interes public; 

6) Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

7) Legea nr. 52/2003   privind transparenţa decizională în administraţia 
publică; 

8) Legea  nr.  213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia cu modificările şi completările ulterioare;    

9) Legea nr. 24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată; 

10) Ordonan ţa Guvernului nr. 2/2001  privind regimul juridic al 
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

E.5. Consilier juridic, grad profesional asistent, treapta de salarizare 
1, nivel studii S(clasa I)  

Serviciul Juridic –Contencios  
 
 

1) Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările   ulterioare; 

2) Legea nr.188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

3) Legea nr.7/2004  privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, 
republicată; 

4) Legea nr.544/2001  privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, cu modificările şi completările ulterioare; 

5) Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces  
la informaţiile de interes public; 

6) Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

7) Legea nr. 52/2003   privind transparenţa decizională în administraţia 
publică; 



8) Legea  nr.  213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia cu modificările şi completările ulterioare;    

9) Legea nr. 24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată; 

10) Ordonan ţa Guvernului nr. 2/2001  privind regimul juridic al 
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

E.6. Inspector, grad profesional asistent, treapta de salarizare 1, 
nivel studii S(clasa I)  

Serviciul Dezvoltare Regional ă 
 

1. Legea nr.215/2001  privind administratia publică locală, cu modificările  
și completarile ulterioare; 

2. Legea nr.188/1999  privind Statutul functionarilor publici, republicată,  cu 
modificările și completările ulterioare; 

3. Legea nr.7/2004  privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, 
republicată; 

4. Legea nr.315/2004  privind dezvoltarea regional în România, modificată 
și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2004;  

5. Ordonan ța de Urgen ță a Guvernului nr. 63/1999  privind gestionarea 
fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea 
Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, 
aprobată  prin Legea nr.22/2000, cu modificările și completările 
ulterioare; 

6. Ordonan ța de Urgen ță a Guvernului nr. 64/2009  privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009; 

7. Ordinul Ministrului Finan țelor Publice nr. 2548/2009  pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței 
de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergență , cu modificările și completările ulterioare; 

8. Hotărârea Guvernului nr. 457/2008  privind cadrul institutional de 
coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale ; 

9. Hotărârea Guvernului nr. 759/2007  privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele 
operationale, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului 
nr.491/2008. 
 



 
 
 

E.7. Inspector, grad profesional asistent, treapta de salarizare 1, 
nivel studii S(clasa I)  

Serviciul Buget din cadrul Direc ției Buget- Finan țe 
 
 

1) Legea administra ţiei publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu 
modificările  şi completările ulterioare; 

2) Legea nr. 188/1999  privind Statul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare; 

3) Legea nr. 7/2004  privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, 
republicată; 

4) Legea contabilit ăţii nr. 82/1991 , republicată;  
5) Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 
6) Legea nr. 11/2010 a bugetului de stat pe anul 20 10, modificată și 

completată prin Ordonanța Guvernului nr.18/2010; 
7) Ordinul nr. 1917/2005 al Ministrului Finan ţelor Publice  pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice 
şi instrucţiunile de aplicare a acestora, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

8) Ordinul nr. 1792/2002 al Ministrului Finan ţelor Publice    pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

9) Ordonan ța de urgen ță a Guvernului nr. 46/2010 privind unele măsuri 
financiare în domeniul sănătății; 

10) Ordinul Ministrului Finan țelor Publice nr. 2281/2009 pentru aplicarea 
prevederilor art. 36 din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 
cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale cu modificările și completările ulterioare; 

11) Ordinul Ministrului Finan țelor Publice nr.980/2010 pentru  aprobarea 
Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor 
financiare trimestriale ale instituțiilor publice precum și a unor raportări 
financiare lunare în anul 2010, completat de Ordinul  nr. 2414/2010. 

   



 
 

E.8. Inspector, grad profesional asistent, treapta de salarizare 1, 
nivel studii S(clasa I)  

Compartimentul Programe și Strategii de Mediu din cadrul Direc ției 
Direc ției Programe și Strategii de Mediu  

 
1). Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
2). Legea nr. 188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
3). Legea nr. 7/2004 ,  privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, 
republicată; 
4).Ordonan ța de Urgen ță a Guvernului  nr. 195/ 2005 privind protecţia 
mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 
5).Programul Opera ţional Sectorial de Mediu  pentru perioada de 
programare 2007 – 2013, www.mmediu.ro.  
6). Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele 
operaționale, modificată și completată de Hotărârea Guvernului nr. 
491/2008. 
7). Legea nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilități publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 
8). Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind  aprobarea conținutului - 
cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, 
precum și  a structurii  și metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investiţii și lucrări de intervenţii; 
9).Ordonan ța de Urgen ță a Guvernului  nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare ;  
10).Hotărârea Guvernului  nr. 925/2006  pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
 
 



 
 
 

 


