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ANUNŢ CONCURS  
 
  Primăria Comunei Săgeata , judeţul Buzău , organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante , pe durată nedeterminată din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului comunei Săgeata , judeţul Buzău , după cum urmează : 
 - " consilier achiziţii publice , clasa I , grad profesional debutant " la Biroul buget 
contabilitate , impozite şi taxe locale , achiziţii publice , resurse umane şi salarizare ; 
 - " consilier juridic , clasa I , grad profesional debutant " la Compartimentul juridic şi 
monitorizare proceduri administrative ; 
 - " inspector , clasa I , grad profesional principal " la Compartimentul registru agricol şi 
fond funciar . 
  
 Condiţiile de desfăşurare  a concursului sunt : 
 - dosarele candidaţilor se depun la sediul Primăriei Comunei Săgeata , judeţul Buzău, 
începând cu data de 17.03.2020 până pe data de 06.04.2020. ora 16,00; 
 -  selecţia dosarelor se va face în perioada 07.04.2020-13.04.2020; 
 - susţinerea probei scrise în data de 16.04.2020, ora 10,00, la sediul Primăriei Comunei 
Săgeata , judeţul Buzău . 
 -  susţinere interviu .  
 
 Proba interviu se susţine de regulă , într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise . Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu afişarea 
rezultatului probei scrise . 
 
 Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul 
Primăriei Comunei Săgeata , judeţul Buzău .  
 
 I. Condiţiile generale de participare la concursul de recrutare pentru funcţiile publice publice 
vacante : 
   
 Candidaţii la concurs trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute la art.465 alin (1) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi 



completările ulterioare .  
 
  II. Condiţii specifice de ocupare , atribuţiile conform fişei postului şi bibliografia 
corespunzătoare funcţiilor publice de execuţie vacante pentru care se organizează concurs . 
 
II.1 " consilier achiziţii publice , clasa I , grad profesional debutant " la Biroul buget 
contabilitate , impozite şi taxe locale , achiziţii publice , resurse umane şi salarizare. 
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă , ramura in  
ştinţe economice sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
, ramura administraţie publică. 
 - cunoştiinţe de operare pe calculator , nivel mediu , dovedite cu acte (certificat , diplomă , 
atestat ). 
 Atribuţii : 
 - întocmeşte , programul anual de achiziţii publice pe baza propunerilor făcute de către 
aparatul de specialitate al primarului comunei Săgeata , fiind răspunzător de îndeplinirea 
prevederilor legale cu privire la program; 
 - elaborează şi, după caz , actualizează , pe baza necesităţilor transmise de celelalte 
compartimente ale autorităţii contractante , strategia de contractare, 
 - întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea , reînoirea , recuperarea înregistrării 
autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital , dacă este cazul ,  
 - îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate , astfel cum sunt prevăzute de Legea 
nr.98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificările şi completările ulterioare , 
 - elaborează documentele de atribuire în colaborare cu biroul sau compartimentele care relevă 
necesitatea şi oportunitatea , 
 - urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale la desfăşurarea procedurilor de achiziţii 
publice şi confidenţialitatea documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora  , 
 - preia toate referatele de procurare aprobate (vizate de primar , consilier şi CFP ) şi 
demararea procedurilor legale pentru achiziţionare . Pentru acestea se preocupă de procurarea de 
oferte , întocmeste cereri de ofertă , deasemeni se preocupă de procedurile de organizare a 
licitaţiilor conform normelor în vigoare, 
 - asigură constituirea şi păstrarea dosarului de achiziţie, document cu caracter public, 
 -  redactează formularul de contract de lucrări/prestări servicii /furnizare având în vedere 
introducerea clauzelor celor mai avantajoase pentru autoritatea contractantă , 
 - întocmeşte şi transmite agenţilor economici invitaţiile de depunere oferte ; 
 - iniţiează lansarea procedurii de achiziţii publice în sistemul electronic al achiziţiilor publice 
SICAP , 
 - primirea , analizarea sau întocmirea caietului de sarcini , 
 - întocmirea documentaţiilor de atribuire şi a celor descriptive , prezentarea ofertelor şi 
lămurirea eventualelor neclarităţi legate de acestea , 
 - întocmirea notei estimative a contractului şi a notei justificative cu privire la procedurile de 
achiziţie publică , 
 - întocmirea rapoartelor de adjudecare sau anulare a procedurilor de achiziţie publică , 
 - întocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achiziţie publică , 
 - întocmirea referatelor pentru numirea comisiilor pentru atribuirea contractelor de achiziţii 
publice , 
 - asigură desfăşurarea propriu zisă a procedurilor de achiziţie publică de atribuire a 



contractelor de furnizare de produse , servicii şi lucrări , 
 - asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor , 
 - asigură analizarea ofertelor depuse , 
 - asigură emiterea hotărârilor de adjudecare, 
 - primirea şi rezolvarea contestaţiilor, 
 - întocmirea rezoluţiilor la contestaţiile depuse , 
 - participarea la încheierea contractelor de achiziţii publice , 
 - asigură arhivarea documentelor repartizate , produseşi/sau gestionate , conform prevederilor 
legale , 
 - ţine evidenţa contractelor ce au ca obiect achiziţii publice de bunuri, servicii sau lucrări , 
  - urmăreşte executarea contractelor de achiziţii şi informează şefii ierarhici ori de câte ori 
apar încălcări ale clauzelor contractuale , 
  - urmăreşte respectarea contractelor de achiziţii publice din punct de vedere al respectării 
valorilor şi termenelor , 
 - întocmeşte documentaţia necesară privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică în conformitate cu prevederile legale , 
 - întocmeşte , modelul contractului pentru concesionări, închirieri terenuri şi spaţii în 
conformitate cu prevederile legale în conformitate cu prevederile legale din codul administrativ – 
capitolul III , 
 - realizează  achiziţiile directe pe baza notelor justificative întocmite conform referatelor de 
necesitate , 
 - întocmeşte şi transmite agenţilor economici invitaţiile de depunere oferte, 
 - soluţionează în termen legal petiţiile şi corespondenţa primită spre soluţionare , 
 - încadrează achiziţiile directe pe coduri CPV , centralizează permanent valoarea acestora pe 
categorii de lucrări , servicii sau produse , şi raportează lunar valorile , precum şi posibilitatea 
atingerii progurilor impuse de lege , 
 - urmăreşte constituirea garanţiilor de bună execuţie şi alimentarea conturilor aferente , 
conform prevederilor contractuale ,  
 - după finalizarea contractului şi obţinerea procesului verbal de recepţie va emite documentul 
constatator şi îl va transmite executantului / furnizorului/prestatorului , 
 - verifică şi vizează eliberarea eliberarea garanţiilor de bună execuţie după expirarea 
perioadei de garanţie acordată în contract , conform prevederilor legale , 
 - asigură secretariatul activităţii de licitaţii pentru achiziţia de bunuri , lucrări şi servicii şi 
pentru licitaţii de concesiuni şi închirieri , 
 - participă la selectarea ofertelor privind achiziţile de bunuri şi de servicii şi a lucrărilor de 
investiţii , 
 - întocmeşte documentele privind clasificarea finală a ofertanţilor pe baza ofertelor financiare 
şi a calităţilor tehnice stabilite în documentele de licitaţie , sau prin apreciere directă , conform 
actelor normative în vigoare , 
 - înştiinţează ofertanţii privind rezultatele licitaţiilor şi a selecţiilor de oferte , 
 - înţtiinţează responsabilii tehnici pentru derularea contractelor şi solicită toate documentele 
justificative de la compartimentele implicate , pentru buna derulare a contractelor , 
 - scanează şi arhivează dosarele de achiziţie publică în format electonic , 
 - multiplică în copii „conform cu originalul „ dosarele de achiziţie publică la solicitarea 
organelor de control ( justiţie ,ANRMAP , CNSC ,etc ), 
 - pune în executare legislaţia naţională şi europeană privind achiziţiile publice , 



 - elaborează documentaţiile preliminare ale proiectelor de acte normative şi ale altor 
reglementări specifice autorităţii locale şi asigură avizarea acestora , 
 - elaborează proiectele politicilor şi strategiilor , a programelor , a studiilor , analizelor şi 
statisticilor necesare realizării şi implementării politicelor publice , precum şi a documentaţiei 
necesare executării legilor , în vederea realizării competenţei autorităţii administraţiei publice 
locale .  
 - colaborează cu alte servicii în rezolvarea problemelor legate de licitaţii ,  
 - colaborează şi întocmeşte material necesar depunerii de proiecte europene şi naţionale , 
 -îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea 
deliberativă şi executivă .  
 Bibliografie: 

-  Constituţia României , republicată ,M.O partea I nr.767/2003, 
 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare , Partea a III a şi Partea a VI a Titlul I şi II  M.O nr.555/2019. 
 - Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice , cu modificările şi completările ulterioare – 
M.O nr.390/2016. 
 - Hotărârea de Guvern nr.395/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului –cadru  din Legea 
nr.98/2016 pentru achiziţiile publice , cu modificările şi completările ulterioare – M.O 
nr.423/2016. 
 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al 
procesului de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru de achiziţie publică , a 
contractelor/acordurilor – cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune 
servicii – M.O nr.1004/2017. 
 - Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică , a contractelor sectoiale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune 
de servicii , precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor – M.O nr.393/2016. 
 - Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii , cu 
modificările şi completările ulterioare – M.O nr.392/2016. 
 
 II.2 " consilier juridic  , clasa I , grad profesional debutant " la Compartimentul juridic şi 
monitorizare proceduri administrative  
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă  sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice ,domeniul de licenţă 
drept , 
 - cunoştiinţe de operare pe calculator , nivel mediu , dovedite cu acte (certificat , diplomă , 
atestat ). 
 
 Atribuţii : 
 - asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti , a organelor de urmărire penală şi 
notarilor publici a intereselor administraţiei publice locale , 
 - asigură în colaborare cu celelalte compartimente , întreg materialul probator necesar 
susţinerii acţiunilor judecătoreşti , formulează întâmpinări,note scrise, asigură materialul probator 
în acţiunile în care comuna, consiliul local sau primarul au calitatea de pârât . 
 - întocmeşte şi depune : acţiuni, întâmpinări şi recursuri privind interesele administraţiei 



publice locale ale comunei Săgeata , 
 - exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva  hotărârilor nefavorabile . 
 - urmăreşte evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte şi urmăreşte obţinerea 
titlurilor executorii pentru creanţele instituţiei , 
 - avizează pentru legalitate toate actele emanate de autoritatea publică (contracte de închiriere 
, prestări servicii , concesiune , închirieri ) orice alt act juridic emanat de instituţie . 
 - răspunde de raportări lunare , trimestriale şi anuale legate de problemele juridice , 
 - participă la activităţile de întocmire a evidenţei tehnica a bunurilor din domeniul public şi 
privat al comunei , 
 - participă la desfăşurarea activităţii de executare silită a persoanelor fizice şi juridice a 
creanţelor bugetare ,  
 - participă , la solicitarea conducerii ,la şedinţele consiliului local, 
 - colaborează cu secretarul general al comunei în toate problemele solicitate şi duce la 
îndeplinire sarcinile repartizate , 
 - întocmeşte răspunsurile la sesizările, plângerile prealabile , adresele şi petiţiile  transmise de 
către persoane fizice şi juridice în colaborare cu celelalte compartimente , 
 - întocmeşte puncte de vedere către toate compartimentele/biroul din cadrul instituţiei , 
respectiv identificarea legislaţiei aplicabile şi a soluţiilor legale raportate la fiecare speţă în parte , 
 - răspunde de elaborarea procedurii specifice compartimentului , 
 - avizează documentaţiile necesare demarării procedurilor de achiziţii publice repartizate spre 
analiză , 
 -participă şi acordă asistenţă juridică Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor Săgeata ,  
 - înregistrează în registrele specifice toate documentele , conform procedurilor interne , 
 - răspunde de păstrarea secretului profesional asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul 
compartimentului şi nu poate fi obligat în nici o circumstanţă de către nici o persoană fizică sau 
juridică să divulge secretul profesional .  
Bibliografie: 

-  Constituţia României , republicată ,M.O partea I nr.767/2003, 
 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare , Partea I. Partea III, Partea V , Partea VI - Titlul I şi II şi Partea VII ,  
M.O nr.555/2019. 
 -  Legea nr.287/2009 privind Codul civil , republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, MO nr 505/2011 :  
        1. Cartea  a I a – „Despre persoane”  
      2. Cartea a III a –„Despre bunuri”– Titlul I , Titlul II , Titlul III şi Titlul VI  
      3. Cartea a VI a –„ Despre prescripţia extinctivă, decădere şi calculul termenelor „- 
Titlul I, Titlul II şi Titlul III .  
 -   Legea nr. 134/2010, privind Codul de procedură civilă, republicat 2,cu modificările şi 
completările ulterioare,MO nr. 247/2015 –Cartea I-a, Cartea II-a. 
 -  Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare , 
MO nr.1154/2004, 
 -  Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice , a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri , prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei , cu modificările şi completările ulterioare –MO nr. 279/2003:  
              1. Capitolul II – Secţiunea nr.3 şi secţiunea nr.4 



          2. Capitolul III – Incompatibilităţi – Secţiunea nr.4 şi secţiunea nr.5. 
 - Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic , cu 
modificările şi completările ulterioare . 
 
 II.3 " inspector  , clasa I , grad profesional  principal " la Compartimentul registru agricol şi 
fond funciar  
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă  sau echivalentă  în domeniul 
ştiinţe agricole   
 - cunoştiinţe de operare pe calculator , nivel mediu , dovedite cu acte (certificat , diplomă , 
atestat ). 
 - vechime în specialitate studiilor  – minim 5 ani . 
 
Atribuţii : 

- răspunde de modul de completare şi ţinere la zi a registrului agricol, 
- orice modificare a datelor înscrise în registrul agricol se face numai cu acordul scris al 
secretarului general al comunei, 
- aduce la cunostinta cetatenilor obligaţiile cu privire la registrul agricol; 

     - comunica/transmite,dupa caz, datele centralizate pe comuna atât direcţiilor teritoriale de 
statistică, cât şi direcţiilor judeţene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, la termenele prevăzute 
în normele tehnice de completare a registrului agricol, atât pe suport hârtie, cât şi în format 
electronic, conform formularelor elaborate de Institutul Naţional de Statistică, după 
caz,comunicarea datelor se face sub semnatura primarului si a secretarului general al comunei ; 

 - în perioada implementării registrului agricol în format electronic, acesta se ţine în paralel 
cu registrul agricol pe suport hârtie şi, cel puţin de două ori pe an, secretarul general al comunei 
sau alte persoane din aparatul de specialitate al primarului, anume desemnate de acesta, verifică 
concordanţa dintre cele două forme de registru agricol;aceste verificări se fac în mod 
corespunzător şi în ceea ce priveşte concordanţa dintre datele din registrul agricol şi datele din 
registrul de rol nominal unic; 
 - primeste declaraţii date sub semnătura capului gospodăriei sau, în lipsa acestuia, a unui 
alt membru major al gospodăriei,cu privire la înregistrarea în registrul agricol a datelor privind 
clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării 
categoriei de folosinţă,in cazul în care nu există documente care sa fie anexate la declaratie; 
 - asigura securitatea registrelor agricole, numerotarea, parafarea, sigilarea si inregistrarea 
acestora,  
 - asigura soluţionarea cererilor, sesizarilor şi reclamaţiilor primite in domeniu de la 
persoanele fizice, sau de la persoane juridice; 

 - întocmeste indexul alfabetic al proprietarilor; 
 - eliberează adeverinţele de teren pentru beneficiarii de ajutor social  sau alte situatii; 
 - eliberează adeverinţe din registrul agricol; 

    - preia, înregistreaza  si actualizeaza la rol declaratiile fiscale ale contribuabililor in  
conformitate cu actele de transmitere a dreptului de proprietate si  in concordanta cu datele 
inscrise in rolul fiscal, 
     - verifică contractele de arendă cu privire la corectitudinea suprafeţelor înscrise cu datele 
existente în registrul agricol  , 
     - arhivează un  exemplar al  contractului de arendă , 
     - asigură evidenţa rezilieri contractelor de arendă , 



     - urmăreşte înregistrarea în registrul agricol a suprafeţelor de teren prevăzute în contractele 
de arendă , 
    -  primeşte şi înregistrează cereri de solicitare pentru afişarea ofertei de vânzare însoţite de 
documentele prevăzute de lege şi normele de aplicare , 
    - transmite la Direcţia Agricolă Judeţeană Buzău un exemplar al documentaţiei , în termen 
legal , 
   -   înregistrază ofertele preemtorilor şi le comunică direcţiei agricole , 
   -   înregistrază ofertele de vânzare în registrul special , 
   -   eliberează adeverinţele pentru vânzarea liberă a terenurilor , în cazurile prevăzute de lege 
, 
  -    eliberează adeverinţele de situri conform prevederilor legele ,  
   -    pune în aplicare legislaţia nou apărută în domeniul de activitate , 
   -   aduce la îndeplinire dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local care se referă la 
domeniul de activitate . 
Bibliografie: 

-  Constituţia României , republicată ,M.O partea I nr.767/2003, 
     - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare , Partea I. Partea III, Partea V , Partea VI - Titlul I şi II şi Partea VII ,  
M.O nr.555/2019. 
     -  Legea nr.287/2009 privind Codul civil , republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, MO nr 505/2011 :  
     Cartea a V a –„Despre obligaţii”– Titlul IX , Capitolul V – Secţiunea a 3-a Reguli 
particulare în materia arendării , art 1836-1850 
     - Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registru agricol , MO nr.628/2008; 
     - Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării cumpărării terenurilor 
agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, MO nr.178/2014 ; 
     - Ordinul nr.719/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii  
nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării cumpărării terenurilor agricole situate 
în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce 
deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, MO nr.401/2014. 
     - Ordonanţa Guvernului nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi 
adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale , cu modificările şi completările 
ulterioare , MO nr.88/2002. 
 
 Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv 
republicările , modificările şi completările acestora . 
 
 În vederea participării la concurs , candidaţii depun dosarul de concurs , care trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu ,  următoarele documente:  

a) formularul de înscriere (formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin 
secretarul comisiei de concurs din cadrul instituţiei ) 
b) curriculum vitae , modelul comun european , 
c) copia actului de identitate , 



d) copii ale diplomelor de studii , certificatelor şi altor documente care atestă 
efectuarea unor specializări şi perfecţionări , 
e) copia carnetului de muncă sau 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 , 
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 
puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului , 
g) cazierul judiciar  
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa 
calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia 
 
Declaraţia menţionată la lit.h) se completează pe formularul pus la dispoziţie de secretarul 
comisiei de concurs , la depunerea dosarului .  
 


