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ANUNŢ

Având în vedere pi’evederile alt. 618 aIm. (2) din Urdonanţa Urgenţă nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu rnodificările şi completările ulterioare, coroborate cu
prevederile Hotărârii Guvemului nr. 611/2008 pentru aprobarca normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei fiincţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare, Hotărârii Consiliului Local nr. 219/08.09.2021 privind aprobarea moditkării
Anexci nr. 2 Ia Hotărârea Consiliutui Local nr. 102/19.04.2021 privind reorganizarea
aparatului de specialitate al primarului, instituţiilor/serviciilor publice din subordinea
consiliului local şi aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii , art. II din
Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 5512020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEŞTI

organizează Concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant aferent hincţiei publice de
execuţie consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant Ia Compartiment
administraţie publică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Oneşti; Ia sediul instituţiei din strada Oituz nr. 17, după cum urmează:

. proba scrisă în data de 13 decembrie 2021, ora 10,00;

. proba interviu în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise, doar acei candidaţi care au obţinut minim 50 puncte Ia proba scrisă..

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
. cunoaşte timba română, scris şi vorbit;
. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
. are capacitate deplină de exerciţiu;
. este apt din punct de vedere medical şl psihologic să exercite o funcţie

publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de
specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare
psihologică organizată prin intennediul unităţilor specializate acreditate în
condiţiile legii;

. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege
pentru ocuparea funcţiei puMice;



. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei po~tu1ui, pentru ocuparea
funcţiei publico,

. flu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţium contra umarntăţii,
contra statului sau contra autorităţn, intřacţiuni de corupţie sau de serviciu,
infi~acţami care împiedică înfăptuirea justiţiei, infřacţiuni de fals on a unei
mfřacţiuni săvârşite cu mtenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei pubhce, cu excepţia situaţiei în care a intervemt reabihtaiea, amnistia
posĹ-c’ondamnaĹorie Sdll dezuiuuuui’uea fâptei,

. flu le-a fost mterzis dreptul de a ocupa o fbncţie publică sau de a exercita
profesia on activitatea în execútarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre
judecătorească defîrntivă, în condiţiile legu,

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

. uu a fosi luuătoi ‚ii Sc’~’uutăţn sau colabotator al acesteja, în condiţnlo
prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţiile specifice de participare laconcursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice vacante sunt cele prevăzute de fişa post, respectiv:

. Studii ‘universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în dotueniul: şliiuţe juridice, .

. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, aşa :

cum prevede legea: nu este cazul; . .

. Cunoştinţe operare pe calculator dovedite prin documente care să ateste
deţinerea competenţelor (certificatldjplomă), emise în condiţiile legii, nivel
mediu; . ., . .

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării
aiiunţulůi, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

. formularul de înscriere prevăzut în anexa ur. 3; .

. curriculüm vitae, modelul comun european; ‘

. copia actului de identitate; . .

. copu ale diplomelor de studu, certificatelor şi altor documente care atestă
efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada
lucrată, caie să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studulor solicitate
pentru ocuparea postuluÝfuncţiei san pentru exercitarea profesiei,

. copia adevermţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulăru concursului de către medicul de familie al
candidatului; . ,

. caz,ięrul judiciar;

. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din ‘

formularul dc înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al
Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia
specifică.



*Lazterul poate fi înlocuit Cu 0 declaraţte pe proprie răspundere În acest caz, Landidalul
declarat admis Ia selecţia dosarelor are obhgaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul
documentulut pe tot parcursul desraşurăru concursulrn,dar nu mai târzw de data şi ora organizărn
interviului, sub sancţiunea neemiterii actului admíňistrativ de numire.

**Adeverinţa care atestă starea de sănfltate conţrne, in clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabílit de Ministerul Sănătăţu Publice

‘~~“ Adeverinţele care au un alt format decât ccl prevăzut în HG nr 611/2008 cu modiflcărtle şt
completările ulterioare, trebuie să cuprtndă elemente similare prevăzute în anexa nr 2D şi din care să
rezulte ccl puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupatălocupate,nivelul studiilor solicitate
pentru ocuparea acesteiaiacestora,temeiul legal al desfăşurării activităţii,vechiniea în muncă
acumulată, precum şi vechimea în specialitatca studiilor.

Dcpuncroa documentelor so face [a Serviciul resurse umane, relaţii cu publicul din
cadrul Primăriet Municipiulut Oneşti într-un dosar plic~, în penoada Depuneiea
documentelor se face Ia Registratura generală din cadrul Primăriei Municipiulut Oneşti, hi
termen de 20 zile do la data publicărn anunţului — 1111 2021, respectiv in pertoada
cuprmsă între 1111 2021-02 12 2021 mclusiv, iar copule de pe acte se prezintă în copu
legalizate san însoţite de documentele originale, care so certifîcă pentru conformitatea cu
originalul do către secretarul comisiei de concurs. .

Dosarul do concurs venficat do secretarul comisiei se depune la registratura generală
a Primăriei Municipiului Oneşti. .

Următoarele foŕmulare sunt puse la dispoziţia candidaţilor prin secretarul comisiei do
concurs, Tn förmat letric sau pot fT accesate pe pagina do internet a Instituţłel www.onesti.ro
— secţiunea Anunţ concurs: Formularul do înscriere la concurs, Curriculum vitae-model
european, Formatul standard al Adeverinţei care atestă vechimea în muncă dobândită după
data de 01.01.2011, Formular declaraţii. . . .

Bibliografia, tematica, atribuţule din fişa post şi relaţn suplimentare so pot obţrne Ia
sediul Primănei — Serviciul Resurse umane, relaţu cu pubhcul — et 5, cam 503, nr de telefon.
0234/324243/2 16 sau pe site-ul instituţiei www onesti ro

Persoane de contact consilier Dochiţescu ManuelaĺBotu Vasilica, adrese de mail ma
nuela.dochitescu@onesti.ro/vasilica.botu@onesti.ro . . . ,

Bibliografia eoncursului de recrutare
1 Constituţia României, repubhcată,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului’ nr.57/2ű19 privind Codul administrativ, cu

modifícărilc şi completările ulterioare;
3 Legea ur 202/2002 pnvind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,

republicată,cu modificănle şi completările ultenoare,
4 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privhid prevenirea şi sancţionarea tuturor

formelor do discriminare, repubhcată, cu modiňcănle şi completările ulterioare
S Legea nr 134/2010 privind Codul de procedură civilă, repubhcată, cu modifîcările şi

completările ulterioare



6 Legea nr 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi
complctărilc’ u1Wrioar~,

7 Legea nr 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de mteies public, cii
moditlcăriĺe şi completările ultertoare,

8 Legea nr 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei do consilier juridic,
cu modificările şi completările ulterioare

Tematica concursului de recrutare
1 Constituţia Româmei — republicată,
2 Oidonariţd do Uigenţă a Uuveuiului in 57/2019 piivmd Codul administrativ, Cu

modificănle si completările ultertoare Pat-tea I — Dispoziţii genciale, Pat-tea III —

Administraţie publică locală; Partea VI H Statutul funcţionarilor publici; Pat-tea VH —

Răspunderea administrativă; , ‘

3 Legea rn. 202/2002 privinci egalitatea do şansc şi do tratamcnt întrc fcmci şi bărbaţi,.
repubhcată,cu modificările şi completănle ulterioare - integral,

4 Ordonanţa Uuvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, Cu modificările şi completările ultertoare —

integral
5 Legea nr 134/2010 puvind Codul do piocedură civilă, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, Cartea I — Dispoziţii generale — Titlul I — Acţiunea civilă,
Titlul IV — Actele do proteduiă — Capiklul I — Fonna cetettlot, Capitolul III —

Nulitatea actelor do procedură, Titlul V — Termenele procedural; Cartea a 11-a —

Procedura contencioasă Titlul I — Procedura în faţa primei mstanţe — Capitolul IV —

Hotărârile judecătoreşti — Secţiunea 1 — Dispoziţii generale; Titlul II — Căile do atac —‘

Capitolul I — Dispoziţii general; Capitolul II — Ajelul, Capitolul III — Ćăile
extraordinare do atac — Secţiunea 1 — Recursul, Secţiunea a 2-a — Contestaţia în
anulare şi Secţiunea a 3-a — Revizuirea,

6 Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modiűcările şi completările
ultenoare, Capitolul II — Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul
administrativ si Capitolul III - Procedura do executare,

7 Legea nr 544/2001 privind liberul acces la mformaţule do interes public cu
modiücările şi cornpletărilo ulterioare, Capitolul II - Organizarea şi asigurarea
accesului Ia mformaţule de interes public,

8 Legea nr. 514/2003 privind organizarea ~i exercitarea prof’esiei do consilier juridic,
cu modificările şi completările ulterioare.

III Atribuţiile postului

3 1 Atributu specifice

3 1 1 întocmirea de rapoarte do specialitate, ref’orate do aprobare, protecte do hotărâri,
taforrnăŕi pentru domeiiiile do ooinpctonţă ale aparatului pcrmancnt şi Ic prczint~i
Consiliului local; “

3 1 2 asigură consultanţă, asistenţă şi tepi ezintă autoritatea administrativă îii relaţia cu
autorităţile pubhce, instituţule de once natură, precum şi cu once persoană juridic~ sau
fizică, română sau străină; . .



3 1 3 redactează acţium, întâmpinări precum şi once alte acte şi cereri juridice Ia mstanţele
dc judecată, în fond precum şi în cadrul căilor de utac,

3 1 4 ţine evidenţa hotărârilor Consiliulut local şi a dosarelor şedinţelor Consiliului local,

3 1 5 asigură coniunicarea hotărârilor consiliului local tuturor autorităţilor public;
mstituţiilor do once natură, precum şi oricărei persoane 6zice sau juridice, română sau
străină, care suilt nominalizate în cuprmsul actelor normative comumcate,

3 1 6 răspunde de informarea inter-compartimentală cu privire la hotărarile Consiliului
local, din domenml acestora de competenţă,

3.1.7. asigură toate lucrările şi mate~a1e necesare pentru buna organizare a şedinţelor
consfliului local;

3.1.8. paŕticiparea la şedinţele Consiliului local şi a şeđinţelor Comisiilor de specialitate;

3.1.9. întocmeşte minuta şi procesele verbale ale şedinţelor Consiliului local;

3.1.10. primirea şi soluţionarea corespondenţei adresată compartimentului şi care este
repartizată de şefii ierarhici;

3 1 11 rezolvarea cererilor, petiţulor, reclarnaţiiloi cetăţernlor adresate compartimentulm
carc îi stint rcpartizate de şefn icrarhici,

3 1 12 participarea la realizarea lucrărilor pentru alegerile locale şi generale, referendumuri,
recensământuri; . .

3.1.13. urmărirea eliberarării certificatelor , de soluţie, legalizări, investiri cu formulă
executori; precum şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi
irevocabile; , ,

3 1 14 face parte din comisule în care a fost desemiiată prin dispoziţia primarulut,

3.1.15 răspunde de calitatea şi eficienţa luerărilor proprii;

3 1 16 îndeplineşte şi alte sarcirn stabilite de conducătorn ierarhici

3.2. Atribnţii şi responsabilităţi în domeniul sistemului de control managerial intern:

3.2.1. Elaborează proceduri documentate, îi~ coordonarea Comisiei de monitorizare, având :
la bază obligatoriu structura minimală prevăzută în Procedura documentată,

3.2.2. Identiflcă şi evaluează riscurile aferente obiectivelor şilsau activităţilor la nivelul
compartimentului, în conformitate cu elementele minimale dm Registrul de riscuri,

3 2 3 întocmeşte situaţii centralizatoare/raportările anuale privind etapele şi paşii reahzării
mini proces san unei activităţi în domeniul gestionării riscurilor ~i elaborării Registrului
riscurilor; , ,

3.2.4. Răspunde la nivelul compartimentului de procesul de actualizare a obiectivelor
generale şi speciüce, a activităţilor procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a
sistemului de monitorizare a performanţelor, a situaţiei procedurilor şi a sistemului de
monitorizare şi de raportare, respectiv informare către conducătorul entităţn publice

3 2 5 Asigură, Particlpă si Răspunde penhiu elaboldiealaLLualłzdlea docuuiuiĹcloi
Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) în conformitate cu legislaţia specifică, în
vigoare, potrivit responsabilităţilor stabilite pun Dispoziţia de constituire si Regulamentul
de Organizare şi Funcţionarea al Comisiei de Monitorizare (CM), coordonare şi îndrumare



metodologică responsabilă en implementarea şi dezvoltarea SCIM la mvelul Primăriei
Munit.ipiului OnLşll

3 3 Atnbutu şi responsabilităti în domenmi inanagementulni cahtătn şi mediului

3 3 1 Să cunoscă şi să respecte eermţele SR EN ISO 9001 2008 şi SR EN ISO 14001 2005,
3 3 2 Să cunoaseă şi să respecte prevederile aplicabile postultu cuprinse în documentaţia
sistemului do management integrat cahtate şi mediu şi să acţioneze pentru îmbunătăţirea
ćontrnuă a fuiit4iouăiu acestul sistem
3 3 3 Să utilizeze corect echipamentele IT, aparatura, autoturismele şi alto mijloace do
producţie,
3 3 4 să conştientlzeze ţmportanţa conformităţd cu po1iti~a hi domeniul calităţn şi
mediului Şi Cu cermţele sistemului de management integiat calitate-medni, cerintele legale,
de reglementare ~i a altor părţl interesale;
3 3 5 să acţioneze într-un mod responsabil faţă de mediu şi sănătatea si sccuiitatea
ocupaţională; .

3.3.6 să reducă impactul negativ asupra mediului al activităţilor realizate; .

3.3.7 să asigure un consum redus şi previne risipa do materii prime, materiale, resurse
naturale şi energie;
3.3.8 să asigure pe cât posibil reciclarea sau refolosirea materialelor;
3 3 9 să redueă impactul activitătilor şi operatulor asupra florei, faunei, reheĺülu’, esteticti
Si vecinăţătilor,
3.3.10 să facă propuneri pentru apreveni degradarea gravă śau ireversibilă amediului;
3.3.11 să prevină apa.riţia incidentelor/accidentelor şi intervine în situaţii de urgenţă pentru
hmitarea ~i remedierea efectelor asupra mediulut si sănătătn Si securitătii ocupaţionale,
3 3 12 sa separe deşeurile inainte do ćolecÂaie, îii vedeica váloiďicăiii sau elurnnăiii
acestora

3 4 Atnbutn si responsabilităti refentoare la securitatea si sănătatea în muncă

3.4.1 să î~i însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi
sănătăţii în munca specifice postului său;
3 4 2 să comi.inice imediat sef\ilui ierarhic superior ~i lucrătorului desemnat once situatie de
muncă despre care au motive întemeiate să o considere in pericol pentru securitatea ~i
sănătatea personalului instituţiei, precum şi once deficienţă a sistemelor de protecţie


