
 
PRIMĂRIA COMUNEI SĂGEATA                                                                        
Județul Buzău, Comuna Săgeata 
Telefon: 0238-781.168                                                                   
e-mail : prim_sageata@yahoo.com 
  

Nr. 8631/10.10.2022 
 
 

ANUNȚ CONCURS 
 
 Primăria Comunei Săgeata, judeţul Buzău, organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice vacante în baza art.unic din OUG nr.80/2022, alin. (2) lit.a): 

1) Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului 
juridic si monitorizare proceduri administrative ( ID 424708) 

Data afisării concursului: 10.10.2022 
 Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Săgeata, judeţul Buzău, în data de 
10.11.2022, ora 10:00 – proba scrisă. 
 Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în perioada 10.10.2022-31.10.2022 
 (inclusiv) la  sediul Primăriei Comunei Săgeata, judeţul Buzău. 
 Concursul se desfăşoară după cum urmează: 
         - selecţia dosarelor – perioada 01.11.2022 – 07.11.2022 

- proba scrisă – 10.11.2022, 
- interviul – se susține de regulă într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 

susținerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu afișarea 
rezultatului probei scrise. 

Date contact persoana responsabila:  
Bratosin Daniela Denisa–Consilier 
Tel.0238/781.168 
E-mail: prim_sageata@yahoo.com 

 Condițiile generale pentru ocuparea unei funcții publice prevăzute de art. 465 din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare sunt: 

a. are cetăţenia română şi domiciliul în România;   
b. cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit;   
c. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;  
d. are capacitate deplină de exerciţiu;  
e. este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de 

sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;  
f. îndeplineşte condiţiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru 

ocuparea funcției publice;   
g. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului sau contra autorităţii, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, infracțiuni de fals 

ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție fapte de corupţie sau a unei  infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă  cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a  intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau 
dezincriminarea faptei.  

h. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori 
activitatea în exercitarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, 
în condițiile legii. 

i. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani. 

j. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege. 
        Condiţii specifice: 

    -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta în domeniul 
fundamental - științe sociale, ramura de stiințe	–	științe	juridice	

    - vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani. 
    - durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi respectiv 40 ore pe săptămână. 
 
 



 
În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu următoarele documente: 

- formularul de înscriere; 
- curiculum vitae, model comun european 
- copia actului de identitate; 
- copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări şi perfecţionări; 
- cazier judiciar; 
- adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 

6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 
- declarație pe propia răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii 

de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia; 
- copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberată de angajator pentru 

perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă. 
Copiile de pe acte se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale care 

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

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ 
 

1. Constituția României, republicată 
cu tematica TITLUL II : Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale CAPITOLUL I - 
Dispoziţii comune;CAPITOLUL II - Drepturile şi libertăţile fundamentale; CAPITOLUL III - 
Îndatoririle fundamentale. -TITLUL III: Autoritatile publice Capitolul V: Administratia 
publica Sectiunea 2 : Administratia publica locala 
 
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
cu tematica Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea 
tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 
3.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare 
cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 
bărbați,republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 
4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare cu tematica Titlul II al părții a VI-a din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare - Statutul 
functionarilor publici 
 
5. - Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile si completarile 
ulterioare 
cu tematica CAPITOLUL II - Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul 
administrativ CAPITOLUL III - Procedura de executare 
 
6. - Legea nr.287/2009 Codul Civil, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare - 
Cartea a I-a, a II-a a III-a, a IV-a, a V-a si a VI-a 
cu tematica - Legea nr.287/2009 Codul Civil, republicat, cu modificarile si completarile 
ulterioare – Cartea a I-a, a II-a, a III-a, a IV-a, a V-a si a VI-a 
 
7. Legea nr. 134/2010 – Codul de procedura civila, republicata – cartea I, a II-a, a V-a, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare 
cu tematica Legea nr. 134/2010 – Codul de procedura civila, republicata – cartea I, a II-
a, a V-a, republicata cu modificarile si completarile ulterioare 
 
8. -Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatilor de solutionare 
a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. 



cu tematica -Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatilor de 
solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare 
 
9. - OG nr.33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre 
autoritatile publice centrale si locale, cu modificarile si completarile ulterioare 
cu tematica OG nr.33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor 
de catre autoritatile publice centrale si locale, cu modificarile si completarile ulterioare 
 
10. -Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare 
cu tematica CAPITOLUL VIII – Sancţiuni 
 
11. - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
cu tematica CAPITOLUL I - Dispoziţii generale, CAPITOLUL IV - Dispoziţii tranzitorii şi 
finale 
 
12. -Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
cu tematica CAPITOLUL II - Regimul juridic al proprietăţii publice 
 
13. -Hotararea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si 
dezvoltarea carierei functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
cu tematica TITLUL II - Organizarea carierei funcţionarilor publici CAPITOLUL III - 
Desfăşurarea concursului de recrutare SECŢIUNEA a 2-a Dosarul de concur 
14. - Regulamentul general privind protectia datelor 679/2016, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
cu tematica -CAPITOLUL III - Drepturile persoanei vizate. 

 

 

PRIMAR, 

SORIN TĂNASE  

 


