
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA BUDACU DE JOS 

Telefon/fax : 0263-272006;272229                           e-mail: budacudejos@yahoo.com 

________________________________________________________________________ 

Nr. 301 din 20 ianuarie 2020        

A N U N Ţ 

Primăria Comunei Budacu de Jos, judeţul Bistriţa-Năsăud, organizează concurs de 

recrutare în data de 20 februarie 2020, ora 10,00 –proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice 

de conducere vacante de Șef de birou în cadrul Biroului Finanțe-Contabilitate-Achiziții-Resurse 

umane, al aparatului de specialitate al Primarului Comunei  Budacu de Jos. 

Condiții de participare la concurs: 

 Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 alin.(1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

 Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul 

Științe Economice. 

 Studii universitare de master in domeniul administraţiei publice, management sau in 

specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei bublice de conducere; 

 Vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice: minimum 5 ani. 

Concursul  de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante se va desfășura 

astfel: 

 în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a 

dosarelor de înscriere - selecţia dosarelor;  

 în data de 20 februarie 2020, ora 10:00 - proba scrisă;  

 în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise - interviul. 

 

Probele concursului de recrutare se vor susţine la sediul Primăriei comunei Budacu de Jos.   

Dosarele  de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la 

art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare şi se depun în 

termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei comunei 

Budacu de Jos (www.budacudejos.ro – Secțiunea Concursuri), precum şi pe site-ul Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada 20.01.2020–10.02.2020 ora 16:00, la sediul 

Primăriei comunei Budacu de Jos, persoana de contact Dumitru-Truța Ionela-Livia consilier 

superior, tel. 0263.272229 și vor cuprinde următoarele documente:  

1. Formularul de înscriere, conform anexei nr.3 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008;  

2. Curriculum vitae, modelul comun european;  

3. Copia actului de identitate;  

4. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări şi perfecţionări;  

5. Copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 

lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării 

funcţiei publice;  

6. Raport per salariat din programul REVISAL, dacă este cazul;  
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7. Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa care atestă 

starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 

formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, cu menţiunea: pentru concurs funcţionar public;  

8. Cazierul judiciar, care poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, 

candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu 

originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora 

organizării interviului sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;  

9. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de 

lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. Declaraţia pe proprie răspundere este postată pe 

site-ul: www.portalbn.ro, Secţiunea “Formulare” – ACTE CONCURS MODEL. 

Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

Bibliografia pentru concursul de recrutare în data de 20 februarie 2020, ora 10,00 –

proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef de birou în cadrul 

Biroului Finanțe-Contabilitate-Achiziții-Resurse umane, se stabileşte astfel: 

1. Constituția României – republicată;  
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 – privind Codul administrativ:  
2.1 Partea I  

 TITLUL III- Principiile generale aplicabile administraţiei publice 
2.2.Partea a III a- Administrația publică locală  

 TITLUL V - Autoritățile administrației publice locale: 

 CAP III-Consiliul local 

 CAP IV-Primarul 
2.3.- Partea a IV-a -Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale - integral 
2.4 Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 
administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice:  

 TITLUL I - Dispoziții generale;  
 TITLUL II – Statutul funcționarilor publici - integral;  

2.5 Partea a VII -Răspunderea administrativă - integral;  
3. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
4. Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
5. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea-cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 CAP II Salarizarea 

7. Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

8.-Legea nr.52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată. 

 

 

PRIMAR,         SECRETAR GENERAL, 

    SIMIONCA FLORIN-SANDU    VĂRĂREAN FLORIN-IOAN 

 

 

https://www.ac-ca.ro/continut/fisiere/pdf/resurse-umane/Legea%20Nr.%2053%20din%202003.pdf

