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PRIMĂRIA COMUNEI SĂGEATA  

ANUNŢĂ  
 

  Primăria Comunei Săgeata , judeţul Buzău , organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie  vacantă din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Săgeata , judeţul Buzău , după cum urmează : 
 

„ Consilier juridic  , Clasa I , grad profesional asistent  , compartiment 
juridic„ 
 
Probele stabilite pentru concurs :  
- proba scrisă în data de 12.08.2019 ora 10,00; 
- interviul în data de 16.08.2019, ora 10,00; 

 
      Dosarele de înscriere se depun  până la data de 01.08.2019, ora 16,00 la 
secretarul comunei. 
      Locul de desfăşurare a concursului este : sediul Primăriei Comunei 
Săgeata din comuna Săgeata , sat Săgeata , judeţul Buzău . 

 
 Condiţii : 
 

 I. Conditii generale de participare la concursul de recrutare pentru 

funcţia publică de execuţie temporar vacantă , prevăzute de art.54 din 

Legea nr.188/1999 (R2): 

- are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

- cunoaşte limba română , scris şi vorbit; 

- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

- are capacitate deplină de exerciţiu ; 

- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care 

candidează , atestată pe bază de examen medical de specialitate ; 

- îndeplineşte condiţiile de studii prevazute de lege pentru funcţia 

publică; 



- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 

- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 

umanităţii , contra statului sau contra autorităţii , infracţiuni de corupţie 

şi de  serviciu , infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei ,infracţiuni  

de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice ; 

- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul 

individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică , astfel cum este definita 

prin lege . 

 

II.Conditii specifice : 

          - studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă , respectiv studii 

superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă , în 

domeniul ştiinţe juridice  ,  

          - cunoştiinţe de operare pe calculator, nivel mediu . dovedite cu acte  

( certificat, diploma , atestat), 

-vechime în specialitatea studiilor –minim un an . 

 

      III. B I B L I O G R A F I E : 
 

-Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici , republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici , cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Constituţia României ; 

- Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ , cu modificările 

şi completările ulterioare ; 



- Legea nr.213/1998 privind proprietate publică şi regimul juridic al 

acesteia , cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

     - Hotărârea  de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de 

aplicare a Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

    - Codul Civil – Cartea I – Despre persoane , Titlurile I-V; 

     - Cartea III- Despre bunuri , Titlu I, Titlu II şi Titlu VI; 

    - Codul de procedură Civilă – Cartea I , Cartea II . 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea 

activităţii de soluţionare a petiţiilor , cu modificările şi completările ulterioare .  

-  Legea nr.18/1991 privind fondul funciar ,republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare . 

 În vederea participării la concurs , candidaţii depun dosarul de 

concurs , care trebuie să conţină , în mod obligatoriu documentele 

prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici , cu 

modificările şi completările ulterioare : 

a) formularul de înscriere (formularul se pune la dispoziţie candidaţilor de 

către secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice 

organizatorice a concursului ); 

b) curriculum vitae , modelul european; 

c) copia actului de identitate ; 

d) copie acte de stare civilă; 

e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care 

atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări ; 

f) copia carnetului de muncă sau , după caz , a adeverinţei eliberată de 

angajator pentru perioada lucrată , care să ateste vechimea în muncă şi , după, 

caz , în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice , 



g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, 

eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de 

familie al candidatului ; 

h) cazierul judiciar; 

i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care atestă calitatea 

sau lipsa calităţii de lucrător al securităţii sau colaborator al acesteia . 

 

 
 

PT,PRIMAR , 
VICEPRIMAR, 

ILIE CONSTANTIN  


