ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI DRAGOMIREŞTI
JUDEŢUL NEAMŢ
TEL: 0233292616 / FAX: 0233292876;
E-mail:primaria@dragomiresti.ro
Site www.dragomiresti.ro

ANUNȚ
Privind organizarea Concursului de promovare pentru
ocuparea funcţiei publice de conducere specifice de secretar general
al comunei Dragomirești, judeţul Neamţ

Data publicării concursului de promovare în funcția publică de secretar general este
28.05.2021, acesta se va publica pe portalul ANFP, pe site-ul și la avizierul primăriei.
Termenul de depunere a dosarelor: 20 de zile de la data publicării concursului la sediul
Primăriei Dragomirești.
Data concursului: 01.07.2021 ora 10:00 la sediul Primăriei comunei Dragomirești.
Concursul are trei probe: selecție dosare, probă scrisă, interviu.
CONDIȚII DE PARTICIPARE:
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul de licenţă ştiinţe juridice, administrative sau ştiinţe politice.
- absolvent cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației
publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice
sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 5 ani;
- cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu, dovedite prin documente emise în
condiţiile legii;
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.
BIBLIOGRAFIE CONCURS
1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul V Capitolele I - IV și VIII ale Părții a III-a și Titlurile I și II ale Părții a VI-a
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările
ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Hotărârea de Guvern nr. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea
și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare;
6. Hotărârea de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordonanța Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității
de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
TEMATICĂ CONCURS
-

Constituția României,
Administrația publică locală,
Statutul funcționarilor publici,
Prevenirea şi sancţionarea discriminării,
Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
Cariera funcționarilor publici,
Cariera personalului contractual din sectorul bugetar,
Soluționarea petițiilor.

ATRIBUȚIILE POSTULUI: – sunt prevăzute la art. 243 din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile
primarului și hotărârile consiliului local;
b) participă la şedinţele consiliului local;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local
şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local
şi a dispoziţiilor primarului;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi
persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de
secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor
consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local;
g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de
specialitate ale acestuia;

h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativteritorială în cadrul căreia funcţionează;
i) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a
şedinţelor ordinare ale consiliului local;
j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local a
consilierilor locali;
k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui
de şedinţă sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
l) informează preşedintele de şedinţă, sau după caz înlocuitorul de drept al acestuia, cu
privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a
consiliului local;
m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea
şi ştampilarea acestora;
n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, să nu ia
parte consilierii locali care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează
preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la
asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii;
p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de
consiliul local sau de primar, după caz.
CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:
Dosarul de concurs va cuprinde documentele prevăzute la art. 143 din HG 611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
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) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care
diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii

universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada
lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru
ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
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 administrativ;
Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoțite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către
secreatarul comisiei de concurs, cu excepția copiei actului de identitate.
Informații suplimentare privind depunerea dosarelor se pot obține de la Primăria
comunei Dragomirești, telefon 0233.292.616.

Primar,
Ion IONIȚĂ

