COMUNA GOSTAVATU
JUDETUL OLT
Nr. 4874118.12.2020

ANUNT

Primdria comunei GOSTAVATU organizeazd concurs de recrutare pentru
ocuparea unei funclii publice de conducere vacante din cadrul aparatul de specialitate
al primarului comunei GOSTAVATU, dupe cum urmeazS:

A. DENUMIREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE
Denumirea fu nctiei: Secretar General al comunei Gostavdtu
Structu ra: aparatul de specialitate al primarului comunei Gostavetu
Durata timpului de muncd: durati normald a timpului de munce
B,
1. Selec{ia

PROBE DE CONCURS

dosarelor de inscrierei

2. Proba scrisd;
3, Interviu l.

C, CONDITII GENE:RALE SI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

'1) are cet5lenia romAnd

2)
3)

4)
5)

6)

-

7)

gi domiciliul in RomAnia;
cunoagte limba romane, scris 9i vorblt;
are vdrsta de minimum 18 ani implinili;
are capacitate depline de exerciliu;

este apt din punct de vedere medical gi psihologic sA exercite o functie publicS. Atestarea
sterii de senitate se face pe bazd de examen medical de specialitate, de c5tre medicul de
familie, respectiv pe bazd de evaluare psihologicd organizate prin intermediul unitdlilor
specializate acreditate in conditiile legii;
indeplinegte condiliile de studii, respectiv studii:
studii universitare de licenld absolvite cu diplomd de licenld sau echivalentd in specialitate
juridicd, administrative sau gtiinle politice;
studii universitare de master in domeniul administratiei publrce, management sau in
specialitatea studiilor necesare ocupdrii funcliei publice sau cu diplomd echivalentd
conform prevederilor art. '153 alin.(2) din Legea educa{iei nationale nr.112011, cu
modificdrile 9i completdrile ulterioare;
indeplinegte condi!iile specifice de vechime in specialrtatea studiilor: minimum 5 ani
vechime in specialitatea studiilor necesare exercitdrii functiei publice.
In cazul in care la concurs nu se prezintd persoane care indeplinesc conditiile de
participare, pot candida qi persoane care nu indeplinesc aceste condilii, in urmetoarea
ordtne:

a) persoane care au studii universitare de licenl6 absolvite cu diplome, respectiv studii
superioare de lungd durata absolvite cu diplomd de licentd sau echivalentd, in specialitate
juridicd, administrativi sau gtiinle politice gi indeplinesc conditia prevdzutd la art.468 alin.
(2) lit. a);

b) persoane care au studii universitare de licentd absolvite cu diplomd, respectiv studii
superioare de lungi duratd absolvite cu diplomd de licente sau echivalentS, in specialitate
juridicd, administrativd sau gtiinle politice;
c) persoane care au studii universitare de licenJd absolvite cu diplomd, respectiv studii
superioare de lungd durata absolvite cu diplomd de licen!; sau echivalentd, in alta
specialitate.
8) indeplinegte condiliile specifice, conform figei postului, pentru ocuparea funcliei publice;
o\ nu a fost condamnatd pentru sdvArgirea unei infractiuni contra umanititii, contra statului sau
contra autoritdtii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedicd infdptuirea
justitiei, infractiuni de fals ori a unei infracliuni sdv6rgite cu intenlie care ar face-o
incompatibile cu exercitarea funcliei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit
reabilitarea, amnistia oost-condamnatorie sau dezincriminarea faotei:
10)nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funclie publicd sau de a exercita profesia ori
aciivitatea in executarea cdreia a sivdrgii fapta, prin hotirdre judecdtoreascd definitivd, in
conditiile legii;
11) nu a fost destituit6 dintr-o funclle publicd sau nu i-a incetat contractul individual de muncd
peniru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
12) nu a fost lucritor al Securitdlii sau colaborator al acesteia, in condiliile prevdzute de
legislalia specificd.
D,

1.

Perioada de depunere a dosarelor de inscriere la concurs

2.
3.
4.
5.

de 20 zile de la data publicdrii anuntului ( in perioada:18.12.2020 - 06.01.2021).
Selec{ia dosarelor de inscriere : 07.01 .- 13.01.2021
Data si ora prober scrise:20.01.2021, ora: 10,00
Locul desfdgurerii probei: Sediul Primdriei Gostavetu, judelul Olt, strada Principald, nr.54
Interviul -in termen de maximum 5 zile lucrdtoare de Ia data sustinerii orobei scrise.

1.
2.
3.

5.

6.

7.

-

dosarele se depun in termen

la H.G. nr.61 1/2008. cu modificdriie si
completdrile ulterioare;
curriculum vitae, modelul comun european;
cooia actului de identitate:
copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atest5 efectuarea unor
specializdri gi perfeclionari;
copie a diplomel de master in domeniul administraliei publice, management ori in
specialitatea studiilor necesare exercitdrii funcliei publice, dupd caz, in situalia in care
diploma de absolvire sau de licenti a candidatului nu este echivalentd cu diploma de studii
universitare de master in specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea
educa{iei nalionale nr.112011, cu modificerile gi completerile ulterioare;
copia carnetului de munce r;i a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucratd,
care se ateste vechimea in muncd gi in specialitaiea studiilor solicitate pentru ocuparea
postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevezut in
anexa 2D la H.G. nr.611/2008, cu modificirile si completdrile ulterioare;
copia adeverinlei care atestd starea de sendtate corespunzdtoare, eliberate cu cel mult 6
luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului:
formularul de inscriere conform anexei nr.3

8.

copia adeverintei care atesta starea de senetate corespunz;toare pentru efod fizic, in cazul
funcliilor publice pentru a cdror ocupare este necesari indeplinirea unor conditii specifice
care implicd efort fizic ai se testeaze prin probi suplimentari;
cazierul judiciar;
10. declaratia pe propria rdspundere, prin completarea rubricii corespunzetoare din formularul
de inscriere, sau adeverinta care sd ateste Iipsa calitdtii de lucrdtor al Securitelii sau
colaborator al acesteia, in condiliile prevdzute de legislalia speciflca.

9.

)

Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintd in copii legalizate sau insolite de
documentele originale, care se certifice pentru conformitatea cu originalul de cdtre

)

Adeverinla care atestd starea de senetate conline, in clar, numdrul, data, numele
emitentului 9i caliiatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului
sdndtitii. Pentru candidatii cu dizabilitili, in situalia solicit5rii de adaptare rezonabili,
adeverinla care atestd starea de senetate trebuie insolitd de copia certificatului de
incadrare intr-un grad de handicap, emis in condiliile legii.

secretarul comisiei de concurs.

F, BIBLIOGRAFIA

1. Constitulia Rom6niei, republicatd;
2. Titful l9i ll ale pdrlii a Vl-a din

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Ordonanla de urgenld a Guvernului nr.5712019, cu
modific;rile gi completdrile ulterioare;
Ordonanla Guvernului nr.13712000 privind prevenirea 9i sanctionarea tuturor formelor de
discriminare, republicatd, cu modificirile gi completerile ulterioare;
Legea D!,2J2!492 privind egialitatea de ganse 9i de tratament intre femei 9i berbati,
republicatd, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;
Legea nr.54412001, privind liberul acces la informaliile publice, cu completdrile ulterioare;
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu
modificerile gi completdrile ulterioare;
Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civile, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

Ordonanta Guvernului nr.2712002 privind reglementarea activitilii de solutionare a
petiliilor, cu modificerile gi completdrile ulterioare;
Ordonanla Guvernului nr.33/2002 privind reglementarea elibererii certificatelor gi
adeverinlelor de citre autoritilile publice centrale gi locale, modificati prin Legea
nr.22312002;

10.

Legea nr.5212003 privind transparenla decizionali, republicat5, cu modificdrile

gi

comoletdrile ulterioare:
11. Legea-cadru nr.15312Q17 privind salarizarea personalului plitit din fonduri publice, cu
modificerile gi completerile ulterioare;
12. Legea nr. 2412000 privind normele de tehnicd legislativi pentru elaborarea actelor
normative, republicatd, cu modificdrile 9i completiirile ulterioare;
13. Legea nr, 161/2003 privind unele misuri pentru asigurarea transparenlei in exercitarea

demnitdlilor publice, a funcliilor publice gi in mediul de afaceri, prevenirea 9i
sanclionarea corupliei, cu moclificdrile gi completerile ulterioare;
14. Ordinul Secretarului General al Guvernuluinr. 600/2018 privind aprobarea Codului
controlului intern managerial al entitetilor publice;
15. Ordonanta Guvernului nr. 28i2008 privind registrul agricol, cu modificdrile $i completerile
u lterioare.

(1) Secretarul general al u nitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile
legii, urmatoarele atributii:

a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului,
respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale
judetean,
co ns iliu lui
oupa
caz,
b) pafticipa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
c) asigura gestionarea procedurilor admrnistrative privind relatia dintre consiliul local si
primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;
d) coordoneaza organizarea arhivei si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a
dispozitiilor prlmarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui
consiliului

e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si

interesate a

actelor

prevazute la

lit.

Judetean;

persoanele

f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean,

a);
si

efectuarea lucrarilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, intocmirea procesului-verbal al
sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului iudetean, si redactarea hotararilor consiliului
judetean;
local,
respectrv
ale
consiliului
g) asigura pregatirea lucrarilor supuse dezbaterii consiliulul local, respectiv a consiliului
judetean,
si
comisiilor
de
specialitate
duuDtutd!
h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2612000 cu privire
la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 24612005, cu
modificarile si completarile ulterioare, actul constitutiv si statutul asociatiilor de dezvonare
intercomunitara din care face pade unitatea administrativteritoriala in cadrul careia
functioneaza;

i) poate propune primarului, respectiv presedintelui consiliului judetean inscrierea unor
probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local. resoectiv ale
judetean;
j) efectueaza apetul nominal si tine evidenta participarii la sedintele consiliului local, respectiv
ale consiliului judetean consilierilor locali, respectiv consilierilor judeteni;
k) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de
sedinta, respectiv presedintelui consiliului judetean sau, dupa caz, inlocuitorului de drept al

consiliului

a

a

acestuia;

l) informeaza presedintele de sedinta, respectiv presedintele consiliului judetean sau, dupa
caz, inlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul si la majoritatea necesare pentru
adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local, respectiv a consiliului judetean;
m) asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si
stampilarea
acestora;
n) urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local, respectiv ale
consiliului judetean sa nu ia parte consilierii locali sau consilierii judeteni care se incadreaza jn
dispozitiile art. 228 alin. (2), inlormeaza presedintele de sedinta, sau, dupa caz, inlocuitorul de
drept al acestuia cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege
in asemenea cazuri;

o)

certifica conformitatea copiei

administraiiv-teritoriale;

cu actele

originale

din arhiva

unitatii/subdiviziunii

p) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date prin acte administrative de consiliul
local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judeiean, dupa caz.
(2) Prin derogare de la preveder e art..21 alin. (2) din Legea ff.27312006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatiile prevazute la arL. 147 alin. (1)
si (2) sau, dupa caz, la art. 186 alin. (1) si (2), secretarul general al unitatii/subdiviziunii
administrativteritoriale indeplineste functia de ordonator principal de credite pentru activitatile
curente.

(3) Secretarul general al comunei, al orasului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii
administrativ'teritoriale a municipiului comunica o sesizare oentru deschiderea orocedurii
succesorale camerei notarilor publici, precum si oficiului de cadastru si publicitate imobiliara, in
a carei circumscriptie teritoriala defunctul a avut ultimul domiciliu:

a) in termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, in siiuatia in care decesul a

survenit

in

localitatea

de

domiciliu:

b) la data luarii la cunostinta, in situatia in care decesul a survenit pe raza altei unitati

administrativ{eritoriale;
c) la data primirii sesizarii de la oficiul teritorial, in a carei raza de competenta teritoriala se afla
imobilele defunctilor inscrisi in carti funciare infiintate ca urmare a finalizarii inreoistrarii
sistematice.
(4) Sesizarea prevazuta la alin. (3) cuprinde:
numele, prenumele
codul numeric personal
defunctului;

a)

o)

data

si

decesului, in

format

ale

zi,

tuna,

an;

in
format zi,
tuna,
an;
d)
domiciliu
al
defunctului;
e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului inregistrate in evidentele fiscale sau, dupa caz,
in
regisirul
agricol;
nasterii,
ultimul

f) date despre eventualii succesibili, in format nume, prenume si adresa la care se face

citarea.

(5) Atribuiia prevazuta la alin. (3) poate fi delegata catre una sau mai multe persoane care
exercita atributii delegate de ofiter de stare civila, prin dispozitia primarului la propunerea
secretarului
al
u nitatii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale.
(6) Primarul urmareste indeplinirea acestei atributii de catre secretarul general al comunei, al
orasului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului sau,

general

de catre ofiterul de stare civila delegat, in conditiile alin. (5)
(7) Neindeplinirea atributiei prevazute la alin. (3) atrage sanctionarea disciplinara si

dupa caz,

contraventionala

a

persoanei

responsabile.
(8) Secretarii generali ai comunelor si cei ai oraselor unde nu functioneaza birouri ale notarilor
publici indeplinesc, la cererea partilor, urmatoarele acte notariale:
a) legalizarea semnaturilor de pe inscrisurile prezentate de parti, in vederea acordarii de catre
autoritatile administratiei publice locale de la nivelul comunelor si oraselor a beneficiilor de
asistenta
socrata
SUSAU
sociale;
b) legalizarea copiilor de pe inscrisurile prezentate de parti, cu exceptia inscrisurilor sub
semnatura privata.

serviciilor

H.COORDONATE DE CONTACT PENTRU PRIMIREA DOSARELOR DE CONCURS
Adresd de corespondentd: Localitatea Gostavatu, strada PrincipalS, nr.54
Telef on/f ax: 0249532321
E-mail: secretar@primariagostavatu. ro
Persoani de contact: ENE COSTINEL, avdnd functia de inspector.

Cu stimd,

Afigat astizi, data de'18.12.2020, ora 10,00 la sediul Primdriei GOSTAVATU, judetul Olt si
pe pagina de internet : Primaria Gostavatu
Nume gi prenume: ENE COSTINEL

Semndturi.

