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Nr. 9137/16.11.2020

ANUNT
Primaria Topraisar, cu sediul in localitatea Topraisar, str. Scolii, nr. 15, judo
Constanta, organizeaza
concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada
nedeterrninata
cu norma intreaga, a functiei publice specifice vacante de
conducere de:
);>

secretar general al comunei Topraisar, [udetul Constanta.

CDNDITII GENERALE:
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 465 alin. (1)
din D.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Poate ocupa 0 functie publica persoana care indeplineste urmatoarele
conditii:
a) are cetatenia rornana ~i domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba rornana, scris ~i vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti:
d) are capacitate deplina de exercitiu:
e) este apt din punct de vedere medical sa exercite 0 functie publica.
Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de
catre medicul de familie;
f) indeplineste conditiile de studii si vechime In specialitate prevazute de
lege pentru ocuparea functiei publice;
g) indcpllneste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea
functiei publice;
h) nu a fost condamnata
pentru savarsirea
unei infractiuni contra
umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de
serviciu, infractiuni care impiedica infaptulrea justitiei, infractiuni de fals ori a
unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea
functiei publice, cu exceptia situatiei In care a intervenit reabilitarea, amnistia
post-condamnatorie
sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa 0 functie publica sau de a exercita
profesia ori activitatea In executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare
judecatoreasca definitiva, In conditlile legii;
j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incctat contractul
individual de munca pentru motive disciplinare In ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, In conditiile
prevazute de legislatia specifica,

CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE:
- Studii universitare de Iicenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in
stiinte juridice, administrative sau stiinte politice;
- Studii universitare de master absolvite cu diploma In domeniul administratiei
publice, management sau In specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei
publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art. 153 alin. (2) din
Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare;
- Vechime In specialitatea studiilor necesare cxcrcitarii functiei publice: minimum
5 ani;
- Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 de ore/saptarnana,

EXCEPTIE, conform prevederilor

art. 615 alin. (1) si alin. (2) din O.O.G. nr.
cu modificarile si completarile ulterioare:

57/2019 privind Codul administrativ,

(1)111cazul in care la concursurile organizate pentru ocuparea functiei publice de
conducere de secretar general al comunei nu se prezinta persoane care au studii
universitare de Iicenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga
durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, In specialitate juridical
administrativa sau stiinte politice, si care indepllnesc conditiile prevazute la art.
465 alin. (3) si art. 468 alin. (2) lit. a), pot candida ~i persoane care nu
indeplinesc aceste conditii, In urmatoarea ordine:
a)persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv
studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta,
In specialitate juridical administrativa sau stiinte politice si indeplinesc conditia
prevazuta la art. 468 alin. (2) lit. a);
b)persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv
studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta,
In specialitate juridical administrativa sau stiinte politice;
c)persoane care au studii universitare de Iicenta absolvite cu diploma, respectiv
studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta,
In alta specialitate.
(2)ln situatia prevazuta la alin. (L), ocuparea functiei publice de conducere de
secretar general al comunei se face pe perioada nedeterminata,
cu obligatia
2

absolvirii cu diploma a studiilor universitare de master, In specialitate [uridica,
administrativa
sau stiinte politice, In termen de 4 ani de la data numirii, sub
sanctiunea eliberarii din functia publica.
Probele stabilite pentru concurs:
- selectia dosarelor de rnscriere:
- proba sensa:
- interviul.
Conditiile de desIa~urare a concursului:
Concursul se organizcaza la: sediul Prirnariei comunei Topraisar, comuna
Topraisar, str. Scolii, nr. 15, judetul Constanta, in data de 17.12.2020, ora 10:00 proba sensa, iar proba interviu in data de 22.12.2020, ora 10:00.
Bibliografia este prevazuta la anexa nr. 1la prezentul anunt,
Dosarul de inscriere
la concurs trebuie sa contina In mod obligatoriu
documentele prevazute la art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile
si cornpletarile ulterioare, ~i anume:
~ formularul de inscriere (se regaseste si pe site-ul institutiei sau la sediu);
~ curriculum vitae, modelul comun european;
~ copia actului de identitate;
~ copii ale diplomelor de studii, certificatelor ~i altor documente care atesta
efectuarea unor specializari sl perfectionari:
~ copie a diplomei
de master in domeniul
adrninistratiei
publice,
management ori In specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice,
dupa caz, in situatia In care diploma de absolvire sau de licenta a candidatului nu
este echivalenta cu diploma de studii universitare
de master in specialitate,
conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,
cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare;
~ copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru
perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si In specialitatea studiilor
solicitate pentru ocuparea functlei publice de conducere;
~ copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare,
eliberata
cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al
candidatului;
~ cazierul judiciar;
~ declaratia
pe
propria
raspundere,
prin
completarea
rubricii
corespunzatoare
din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste
lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, In conditiile
prevazute de legislatia specifica,
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in dar, numarul, data,
numele emitentului ~i calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin
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al ministrului sanatatii, Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de
adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de
copia certificatului de Incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.
Copiile de pe actele prevazute mai sus, precum ~i copia certificatului de
incadrare Intr-un gratI tie handicap, dupa caz, se preziuta III cOlJE legallzate sau
insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu
originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
Dosarele de inscrlere la concurs se pot depune in term en de 20 zile de la
data publicarii anuntului, respectiv in perioada 16 noiembrie - 7 decembrie 2020.

Nu se accepta depunerea de dosare incomplete.
Relatii suplimentare
se pot obtine de la d-ra Bododel lonela-Diana consilier - Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primariei Topraisar si la
nr. de tel.yfax: 0241/785.433.
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ANEXA NR. lla anuntul de concurs
BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada
nedeterminata eu norma intreaga. a functiei publice specifice vacante de
conducere de secretar general al comunei Topraisar. judoConstanta
1. Constitutia Rornaniei, republicata:
2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
ell modificarile si cornpletarile ulterioare - Partea a VI-a Statutul
functionarilor publici, titlul I si II;
3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea
tuturor formelor de discriminare, republicata, eu modificarile ~i cornpletarile
ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei ~i
barbati, republicata, eu modificarile ~i completarile ulterioare;
5. Legea nr. 554/2004 a eontenciosului administrativ, eu modiflcarile si
cornpletarile ulterioare;
6. Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de
solutionare a petitiilor, eu modificarile ~i cornpletarile ulterioare;
7. Legea nr. 176/2010 privind integritatea In exercitarea functiilor si
dernnitatilor publice, pentru modifiearea si eompletarea Legii nr.144/2007
privind infiintarea, organizarea ~i functionarea Agentiei Nationale de
Integritate, preeum si pentru modificarea si completarea altor acte normative,
cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata, cu modificarlle sl completarile ulterioare;
9. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala In administratia publica,
republicata, cu modificarile si cornpletarile ulterioare;
10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la inforrnatiile de interes public, cu
modificarile si cornpletarile ulterioare;
11. Legea fondului funciar nr.18/1991,
republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
12. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative (r2), cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare;
13. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificarile si
cornpletarile ulterioare.
NOTA: Se vor avea In vedere formele la zi ale actelor normative

bibliografie.
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Atribuliile postului - secretar general al comunei Topraisar, judoConstanta:
~ avizeaza proiectele de hotarari ~i contrasernneaza
pentru legalitate dispozitiile
primarului, respectiv ale presedintelui
consiliului judetean, hotararile consiliului
local, respectiv ale consiliului judetean, dupa caz;
~ participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean:
~ asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul
local ~i primar, respectiv consiliul judetean ~i presedintele acestuia, precum sl intre
acestia ~i prefect;
~ coordoneaza organizarea arhivei ~i evidenta statistica a hotararilor consiliului
local ~l a dispozitnlor pnmarului, respectiv a hotaranlor consihului judetean sr a
dispozitiilor prescdintelui consiliului judetean:
~ asigura transparenta
si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice sl
persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a);
~ asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului
judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, intocmirea
procesului-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, ~i
redactarea hotararilor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean:
~ asigura pregatirea lucrarilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a
consiliului judetean, ~i comisiilor de specialitate ale acestuia;
~ poate atesta, prin derogare
de la prevederile
Ordonantei
Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari ~i completari
prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si cornpletarile ulterioare, actul constitutiv
si statutul asociatiilor de dezvoltare intcrcomunitara
din care face parte unitatea
adminlstrativ-teritorlala
In cadrul careia functioneaza:
~ poate propune primarului, respectiv presedintelui consiliului judetean lnscnerea
un or probleme In proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local,
respectiv ale consiliului judetean:
~ efectueaza apelul nominal si tine evidenta participant la sedintele consiliului
local, respectiv ale consiliului judetean a consilierilor locali, respectiv a consilierilor
judeteni:

~ numara voturile ~i consernneaza
rezultatul
votarii, pe care 11 prezinta
presedintelui de sedinta, respectiv presedintelui consiliului judetean sau, dupa caz,
inlocuitorului de drept al acestuia;
~ inforrneaza presedintele de sedinta, respectiv presedintele consiliului judetean
sau, dupa caz, lnlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul si la
majoritatea necesare pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local, respectiv
a consiliului judetean:
~ asigura intocmirea
dosarelor
de sedinta, legarea, numerotarea
paginilor,
semnarea si stampilarea acestora;
~ urrnareste ca la deliberarea ~i adoptarea unor hotarari ale consiliului local,
respectiv ale consiliului judetean sa nu ia parte consilierii locali sau consilierii
judeteni care se incadreaza In dispozitiile art. 228 alin. (2); inforrneaza presedintele
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de sedinta, sau, dupa caz, inlccuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea
situatii ~i face cunoscute sanctiunile prevazute de lege In asemenea cazuri;
);> certifica conformitatea
copiei cu actele originale din arhiva unitatii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale;
).> alte atributii prevazute
de lege sau insarcinari date prin acte administrative de
consiliul local, de prirnar, de consiliul judetean sau de presedintele
consiliului
judetean, dupa caz.

PRIMAR,
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