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ANUNŢ 
privind  

organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de 

executie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Agapia, judetul Neamţ 

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI AGAPIA organizează concurs de recrutare pentru 

ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional debutant 

in cadrul Compartimentului Stare Civilă, relaţii cu publicul, secretariat, resurse umane în 

data de 8 decembrie 2021, ora 10,  proba scrisă, la sediul Primăriei comunei Agapia, 

judetul Neamţ. 

                     Dosarul de înscriere la concurs se va depune la sediul   Primăriei comunei Agapia din   

          localitatea  Agapia, str.Nicolae Iorga, nr.140, judetul Neamţ, în termen de 20 zile de la data  

          publicării anunţului, în perioada 5.11.2021-24.11.2021 şi va conţine în mod  

          obligatoriu următoarele  documente : 
a) formularul de î nscriere prevăzut in anexa nr. 3 la H.G.nr.611/2008, cu modificările ş i 

completările ulterioare ; 

b) curriculum vitae, model european ; 

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor de studii ; 

          e) copia carnetului de muncă ş i /sau  a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 

lucrată care să ateste vechimea in muncă şi în  specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 

funcţiei (model orientativ - anexa 2D la H.G.nr.611/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare); 

         f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

         g) cazierul judiciar (sau declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul 

de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de 

data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire) ; 

         h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul 

de înscriere sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al 

acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de participare : 

- candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile generale prevăzute de art.465 alin.(1) din 

O. U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 

-  studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în 

domeniul ştiinţelor a d m i n i s t r a t i v e ,  c o m u n i c ă r i i  s a u  e c o n o m i c e .  

-  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este necesară ; 

Date contact pentru primirea dosarelor de concurs : 

Primăria comunei Agapia, judeţul Neamţ, cu sediul în loc.Agapia, com.Agapia, str. 

Nicolae Iorga nr.140, judeţul Neamţ, tel. 0372522208, fax. 0372522214. 

e-mail: primariaagapia@yahoo.com; 

Persoana de contact: Ilioi Elena-Doina–secretar general comuna Agapia- tel.0757102326 
, 

PRIMAR, 

NASTASĂ NECULAI 
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BIBLIOGRAFIA 

concursului de recrutare  

pentru ocuparea funcţiei publice de consilier ,  clasa I, 

gradul profesional debutant  in cadrul Compartimentului Stare Civilă, 

 relaţii cu publicul, secretariat, resurse umane  

din data de 8 decembrie 2021 

 
1. Constituţia României, republicată ; 

2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

3. O.G.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. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, modificată şi completată ; 

6. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și 

completările ulterioare 

7.  H.G. nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de 

relații cu publicul 

8.  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, modificată  şi completată ; 

9.  H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată; 

 

 

           Notă : Candidaţii vor avea ȋn vedere forma actualizată a actelor normative.  
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TEMATICA 

 

concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice  

de consilier, clasa I, gradul profesional d e b u t a n t  

 in cadrul Compartimentului  

Stare Civilă, relaţii cu publicul, secretariat, resurse umane 

din data de  8 decembrie 2021 

 
 

1.  Constituția României - CAPITOLUL II - Drepturile şi libertăţile fundamentale; 

2.  Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii ( Capitolul II – Legea 202/2002) 

3.  Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex ( CAPITOLUL VI – 

Legea 202/2002) 

4. Tratamente discriminatorii, Hartuire, Hartuire morala ( art II – OG 137/2000); 

5.  Administraţia publică locală (Partea a III-a – Cod administrativ); 

6.  Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi 

evidenţa personalului plătit din fonduri publice (Partea a VI-a – Cod administrativ); 

7.  Transparența decizională în administrația publică (L. 52/2003); 

8. Reglementări privind activitatea de soluționare a petițiilor (OG 27/2002); 

9.   Măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul ( HG 1723/2004).  

10. Reglementări  privind  liberul acces la informatiile de interes public (Legea nr. 544/2001) 
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ATRIBUŢII ALE POSTULUI: 
 

 

 

1. Activitatea consilierului din cadrul Compartimentului Administrare  Patrimoniu  Public si Privat  se 

subordonează in mod direct şefului Biroului Achiziţii publice, Investiţii, Administrare Patrimoniu Public 

şi Privat şi Transport 

2. Urmărește derularea contractelor pentru terenuri aflate în domeniul public/privat și respectarea 

disciplinei contractuale conform clauzelor contractelor încheiate ; 

3. Întocmeste informări cu privire la situația derulării contractelor de concesiune sau  / şi de inchiriere, 

propunând măsuri pentru îmbunatățirea executării acestora și eficiența urmăririi lor ; 

4. Intocmeşte rapoarte şi referate de specialitate, dispoziţii şi hotărâri ce privesc activitatea 

compartimentului; 

4. Ţine  evidenţa contractelor incheiate în cadrul compartimentului, luând măsurile ce se impun în 

vederea informării consilierului juridic  pentru buna derulare a acestora ; 

5. Ţine evidenţa convențiilor/ aprobărilor  de ocupare a domeniului public/privat luând măsurile ce se 

impun în vederea derulării legale a acestora ; 

6. Aduce la cunoştinţă  cazurile de notificare/somare a titularilor de contracte de închiriere, concesiune, 

superficie, comodat a bunurilor din domeniul public şi privat al comunei  care înregistrează restanţe; 

7. Colaborează la organizarea licitațiilor pentru închirierea/concesionare / vanzarea / constituirea 

dreptului de superficie asupra terenurilor ce fac parte din patrimonial comunei Agapia; 

8.  Gestionează şi arhivează  contractele de închiriere, concesionare, superficie, asociere, comodat, ce au 

drept obiect bunuri ce aparțin domeniului public sau privat al comunei Agapia , precum și actele 

adiționale la contractele existente; 

9. Transmite la Compartimentul  impozite și taxe locale situația contractelor în vederea urmăririi și 

incasării prețului acestora ; 

10. Intocmește și inaintează orice fel de corespondență pe care o consideră necesară cu referire la 

respectarea disciplinei contractuale care sa conducă în final la o derulare corespunzătoare a contractelor ; 

12. Îndeplineşte lunar procedura de notificare/somare a titularilor de contracte de închiriere, concesiune, 

superficie, comodat a bunurilor din domeniul public şi privat care înregistrează restanţe, sub avizarea 

consilierului juridic 

14. Participă la fundamentarea şi elaborarea unor lucrări pregătitoare luării unor decizii ; 

15. Introduce în evidența informatizată contractele și convențiile încheiate și operează modificările 

intervenite prin incheierea actelor adiționale; 

16. Urmăreşte actualizarea de către Compartimentul  impozite şi taxe locale a chiriei/redevenţei pentru 

contractele de inchiriere, concesionare, superficie, atribuire în folosinţă a terenurilor sau spaţiilor din 

domeniul public sau privat al comunei către persoane fizice sau juridice; 

17. Participă la întocmirea inventarului domeniului public și privat al comunei Agapia și urmareste 

actualizarea, completarea și modificarea acestuia periodic in conformitate cu prevederile legale în 

vigoare ; 

18. Formulează răspunsuri la adresele, petiţiile şi sesizările autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi 

ale persoanelor fizice, repartizate in sarcina sa ; 

20. Indosariază, numerotează şi predă anual documentele compartimentului , în arhivă ; 

21. Asigură confidenţialitatea datelor ; 



22. Răspunde conform legii pentru bunurile aflate în folosinţă ; 

23.Eliberează adeverinţe in baza actelor existente la acest compartiment care vor fi semnate de către 

primar  şi şeful ierarhic superior  

 28.Are obligaţia să execute dispoziţiile primarului şi structurilor  ierarhic superioare din cadrul primăriei 
şi  să   dea  dovadă de respect  in  raporturile de serviciu ; 

29.Formulează răspunsuri, comunicări şi note de relaţii ȋn cadrul misiunilor de audit şi ale Camerei de 
Conturi 

32.Răspunde disciplinar, material şi penal dacă nu respectă programul de activitate, regulamentul de 
organizare şi functionare şi regulamentul de ordine interioară ale instituţie şi, dacă nu respectă obligaţiile 
etice ale funcţionarului public, dacă nu respectă disciplina muncii şi nu păstrează bunurile unităţii, dacă 
nu-i duce la indeplinire sarcinile de serviciu şi atribuţiile delegate,  dacă  este cazul ; 

33. Respectă normele de protecţie, sănătate şi securitate a muncii prevăzute de lege ; 
34. Indeplineşte şi alte atribuţii s tabilite de lege, delegate de către primar sau de consiliu local; 


