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ANTINT

in temeiul prevederilor Articolului II din Legea nr.203 /2020 pentrumodificarea gi
completarea Legii nr.5512020 privind unele misuri pentru prevenirea gi combaterea efectelor
pandemiei de covlD-19, aft.618 alin. (3) teza I din ordonanla de Urgenld a Guvernului nr.

57/2019 privind codul administrativ, cu completirile ulterioare, coroborate cu prevederile
Hotdrdrii Guvemului nr. 6l l/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 9i
dezvoltarea carierei funclionarilor publici, cu modific6rile gi complet[rile ulterioare

PRIMARIA COMUNEI TITE$TI
cu sediul in localitatea lileqti, judelul Arge; organizeazi concurs de recrutare pentru ocuparea
funcliei publice de execulie vacantd de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, in
cadrul Compartimentului juridic si resurse umane, astfel:
Data desfigurdri i concursului :

- proba scrisl in data de 07.01.2022, ora 10.00;
- proba interviului se va anun(a odat6 cu afigarea rezultatelor la proba scrisd.

Dosarele de inscriere se pot depune la sediul instituliei, din localitatea Titegti, jude{ul Argeq,
in perioada 07 .12.2021 - 27 .12.2021 , ora l4 inclusiv.

Relalii suplimentare la secretarul comisiei de concurs, doamna pogtaliu Adriana, secretar
general, clasa I, tel./fax 02481299012 9i adresd e-mail: primaria.titesti@.vahoo.com

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU
OCUPAREA

UNEI FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE

Perioada de ocupare nedeterminatS, cu norme intreagd, durata normali a timpului de muncd
este de 8 orelzi, 40 ore/septamane;
candidalii trebuie si indeplineascr condi{iile generale prevezute la art. 465 alin. (l) din
ordonanta de Urgen{[ a Guvemului nr. 57 /2019 privind codul administrativ, cu modificdrile
$i completerile ulterioare:
. are cetAlenia romAn[ 9i domiciliul in RomAnia;
. cunoagte limba romdni, scris qi vorbit;
. are v6rsta de minimum l8 ani implinili;
. are capacitate deplin[ de exerciliu;
'este apt din punct de vedere medical sa exercite o functie publicd;Atestarea st[rii de s5netate
se face pe bazi de examen medical de specialitate, de citre medicul de familie;
'indeplinegte condiliile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea
funcliei publice;
. indeplinegte condiliile specifice, confbrm figei postului, pentru ocuparea funcJiei publicel
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' nu a fost condamnata pentru sdvar$irea unei infractiuni contra umanit5tii, contra statului sau
contra autoritalii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedici inliptuirea
justiliei, infiactiuni de fals ori a unei infracliuni sdvdrgite cu intenlie care ar face-o
incompatibild cu exercitarea funcliei publice, cu exceplia situaliei in care a intervenit
reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
'nu i-a fost interzis dreptul de a ocupa o funclie public[ sau de a exercita profesia ori
activitatea in executarea careia a sivdrgit fapta, prin hotarare .judecdtoreascl definitiva. in
condiliile legiil
'nu a fost destituitd dintr-o funclie publici sau nu i-a incetat contractul individual de munci
pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
'nu a fost lucrdtor al securiElii sau colaborator al acesteia, in condiliile prev[zute de
legislafia specificd.

Condi(iile specifice de participare la concursul de recrutare sunt:- studii universitare de licenjd absolvite cu diplomd de licenti sau echivalent[ in
domeniul fundamental $tiinte sociale, ramura de gtiinle: Etiinlejuridice' minimum I an vechime in specialitatea studiilor necesare exercitdrii funcliei publice

Acte necesare inscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea unei func{ii publice de
executie vacante:

l) formularul de inscriere prev5zut in anexa nr. 3 la H.G. nr. 6l l/200g;
2) curriculum vitae, modelul comun european;
3) copia actului de identitate;
4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor 9i altor documente care atestA efectuarea
unor specializiri qi perfecjioniri;
5) copie a diplomei de master in domeniul administraliei publice, management ori in
specialitatea studiilor necesare exerciterii funcliei publice, dupd caz, in situa{ia in care
diploma de absolvire sau de licenl5 a candidatului nu este echivalentd cu diploma de studii
universitare de master in specialitate, conform prevederilor art.l53 alin.(2) din Legea
educatiei nalionale nr.l/2011, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
6) copia carnetului de munc[ qi a adeverin]ei eliberate de angajator pentru perioada
lucrat[, care sd ateste vechimea in muncd qi in specialitatea studiilor iolicitati pentru
ocuparea postului/funcliei sau pentru exercitarea profesiei conform anexei nr.2D li H.G.
nr.6l l/20081
7) copia adeverin(ei care atestA shrea de sindtate corespu nzltoare, eliberata cu cel mult 6
luni anterior derulirii concursului de c[tre medicul de familie al candidatului;
8) copia adeverinlei care atesta starea de sanetate corespu nzdtoare pentru efort fizic, in
cazul funcliilor publice pentru a crror ocupare este necesara indeplinirea unor condilii
specifice care implici efort fizic ai se testeazi prin probi suplimentari;
9) cazierul judiciar;
l0) declaralia pe propria rdspundere, prin completarea rubricii corespunz[toare din
formularul de inscriere, sau adeverinla care sA ateste lipsa calitdfii de lucrdtor al Securite!ii
sau colaborator al acesteia, in condiliile prevEzute de legislalia specifici.
Adeverinlele care au un alt format decdt cel previzut la punctul 6) trebuie si cuprindi

elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D gi din care si rezulte cel pulin urmetoarele
informa{ii: funclia,/func!iile ocupati"/ocupate, nivelul studiilor solicitate 
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acesteia,/acestora, temeiul legal al desllgurdrii activitllii, vechimea in muncd acumulati,
precum gi vechimea in specialitatea studiilor.

Adeverinla care ateste starea de senitate conline, in clar, numdrul, data, numele
emitentului qi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministerului
sAnatetii.

Pentru candidalii cu dizabilitSli, in situalia soliciterii de adaptare rezonabild, adeverinla
care ateste starea de sdndtate trebuie insoritA de copia certificatului de incadrare intr-un grad
de handicap, emis in condiliile legii.

Copiile de pe actele prevezute mai sus se prezinti in copii legalizate sau insolite de
documentele originale, care se certificd pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul
comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declaralie pe propria rdspundere. in acest caz,
candidatul declarat admis la selecJia dosarelor gi care nu a solicitat expres la inscrierea la
concurs preluarea informaliilor direct de la autoritatea sau institulia publicS competent6 are
obligalia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul
desfEguririi concursului, dar nu mai tdrziu de data gi ora organizirii interviului, sub sancfiunea
neemiterii actului administrativ de numire.

in situalia in care candidatul soliciti expres la inscrierea la concurs preluarea informaliilor
direct de la autoritatea sau institulia publicd competente, extrasul de pe cazierul judiciar se
solicite potrivit legii qi procedurii aprobate la nivel institulional.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilit6{i poate inainta comisiei de
concurs, in termenul previzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind
instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilitllii probelor de concurs.

Bibliografia:
I . Constitutia RomAniei, republicatl;
2. Ordonan{a de urgenld a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu

modificirile gi complet[rile ulterioare; Parrea Ill(titlul I - titlul V), parrea Vl(tirlul I gi titlul
II);

3. Ordonan{a Guvernului nr. 13712000 privind prevenirea gi sanc{ionarea tuturor
formelor de discriminare, republicatS, cu modificdrile ;i completirile ulterioare;

4. Legea nr. 20212002 privind egalitatea de ganse qi de tratament intre femei gi birba{i,
republicat6, cu modificlrile $i completerile ulterioare;

5. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnic6 legislativd pentru elaborarea actelor
normative, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

6. Ordonanla Guvernului RomAniei nr. 2712002 privind reglementarea activitetii de
solutionare a petiliilor, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

7 . Legea nr. 51412003 privind organizarea qi exercitarea profesiei de consilier juridic.
cu modificirile gi completdrile ulterioare

8. Legea nr. 55412004 a contenciosului administrativ, cu modificarile ;i completarile
ulterioare
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- Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in ceea ce
participarea la I uarea dec iziei (art.2l -art.22)

priveste

l. Drepturi, liberti(i 9i indatoriri fundamenrale;Autoritalile publice. pregedintele
Romdniei, Parlamentul, Guvernul gi raporturile parlamentului cu Guvernul;Airibuliile
9i deciziile Cu4ii Constitulionale;

2.ordonanla de urgente a Guvernului nr. 5712019 privind codul administrativ, cu
modificlrile gi completirile ulterioare:

Partea a III-a Titlul I - Titlul V
- Titlul I - Principii specifice aplicabile administraliei publice locale;
- Titlul II Descentralizarea
- Titlul lll - Regimul general al autonomiei locale
- Titlul IV - UnitAlile adm inistrativ-teritoriale in Romania
- Titlul V - Auroritaiile administraliei publice locale
Partea a Vl-a - Statutul functionarilor publici

- Titlul I - Dispozi{ii generale - a(.365-36g
- Titlul II - Statutul func{ionarilor publici - art. 369-art.537
3.ordonant[ nr. 137 /2000 privind prevenirea qi sanclionarea tuturor formelor de

discriminare, republicatd, cu modifi carile si completarile ulterioare:
- Principii si definitii (art.l -art.5)
- Dispozitii speciale (art.6-art.25)

_ ..4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de ganse gi de tratament intre femei qi bdrbali,
republicat5, cu modificdrile gi completirile ulterioare:

- Dispozitii generale (art. I -art.6)
- Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii (art.7-
art. 13)
- Egalitatea de sanse si de tratament in ceea ce priveste accesul la educatie, la sanatate,

la cultura si la informare (art.l4-art.20)

- Agentia Nationala pentru Egalitatea de sanse intre Femei si Barbati (art.z3-afi.2g)
- Solutionarea sesizarilor si reclamatiilor privind discrimin area bazale pe criteriul de

sex (art.30- art.3 5)
5.Norme de tehnicd legislativi pentru elaborarea actelor normative
6.ordonanla cuvernului Rominiei nr. 27 /2002 privind reglementarea activitrlii de

solutionare a petiliilor, cu modific6rile $i completArile ulterioare, integral.

!,Le9ea nr. 514/2003 privind organizarea gi exercitarea profesiei de consilier juridic,
cu modificErile qi completlrile ulterioare, integral.

8.Legea nr. 55412004 a contenciosului administrativ, cu modificdrile qi complet6rile
ulterioare, integral.



ATRIBUTIILE POSTULUI
consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, in cadrul Compartimentului

juridic Ei resurse umane

A. pe linie juridicd
l. Reprezint[ interesele instituliei in faJa instanlelor de judecatd, precum qi a altor autoritali

jurisdic{ionale, pentru fiecare cauz[ in parte consilierul juridic primegte imputerniciri scrise,
semnate de citre primar;
2. F ormuleazl, actiuni, intimpindri, cereri de intervenlie in litigiile in care Primdria qi Consiliul
Iocal sau Comisia locald pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd are calitate procesual6;
3. Asiguri reprezentarea prin delegare a primarului gi a Comisiei locale pentru stabilirea dreptului
de proprietate privatl in fala instantelor judecitoregti, la primul grad de jurisdiclie in timitele
competenlei conferite prin lege. in condiliile in care nu se poate asigura i"pr"r.ntur.u, ." uo,
trimite din timp la dosar toate actele necesare soluliondrii cauzelor;
4. Promoveazi cereri de chemare in judecatd, potrivit legii: desfiinJ6ri de construc(ii, acliuni in
pretentii, anulare acte administrative, constatarea nulitalii absolute a unor acte etc., cereri de
intervenlie, cereri de achiesare, cereri de renuntare la judecatr, cereri de suspendare, cereri
recoventionale etc. pe care le supune Primarului spre aprobare;
5. igi exprimd punctul de vedere in scris (referate) privind neexercitarea c5ilor de atac;
6. Comunicd executorilor j udec[tore$ti, titlurile executorii oblinute, care nu pot fi valorificate prin
organele proprii de executare silit6;
7. Promoveaza caile de atac ordinare gi extraordinare in cauzele ce privesc Primarul si Consiliul
Local din dispozilia Primarului ;

8. intocmeqte rdspunsuri adreselor judecltore$ti referitoare la aplicarea Legii fondului funciar in
vederea soluliondrii unor litigiil
9. Jine evidenla cauzelor pe rolul instanlelor dejudecatdin Registrul cauzelor, completeazi Opisul
cauzelor qi condica de termene a acestora pentru litigiile in care Primiria, Consiliut local sau
Comisia localA pentru stabilirea dreptului de proprietate privatl este parte in proces;
10. Acord5 asisten{d juridicd pentru intocmirea corectA a contractelor ce se incheie la nivelul
primlriei Si avizeazd din punct de vederejuridic contractele semnate de primarul comunei;
11. Avizeaza pentru legalitate toate actele emanate de la autoritatea publica (contracte de
inchiriere, concesionare, prestari servicii, vanzare) orice alt contract, act juridic emanat de
institutie;
12. Acordd asisistenld j urid ici pentru elaborarea proiectelor de hotdrdri ale Consiliului local;
13. Acordi asistentd juridicd pentru elaborarea dispoziliilor primarului gi la intocmirea referatelor
prin se care propune elaborarea dispoziliilor in ceea ce privegte majordrile salariale qi alte drepturi
legale prevdzute de legi;
14. Acordd asisten{d de specialitate comisiilor de specialitate ale consiliului local;
15. Acordd asistenld juridicE personalului angajat in aparatul de specialitate al primarului pe
probleme legate de activitatea specificd a acestora;
16. Participn ca mediator sau expert in condiliile legii qi ale regulamentului de funclionare intem,
la rezolvarea conflictelor ce apar ca urmare a relaliilor de serviciu;
17. Participl la gedinlele comisiilor de fond funciar, de retrocedare a imobilelor preluate in mod
abuziv in perioada 1945-1989, de licitalii qi achizitii publice;
18. Sprijind Comisia locali de fond funciar in elaborarea documentaliilor conform legilor fonfului
funciar qi line legdtura cu Institulia Prefectului pentru depunerea acestora qi pentru punerea in
aplicare a acestora.
19. Solu!ioneazl in termenele prevdzute de lege peti!iile repartizate de conducerea primiriei;
20. Participd la buna desfigurare a audienlelor, urmere$te solulionarea problemelor ridicate gi
comunicd modul lor de solu{ionare;



2 1. Sprijind secretarul in elaborarea actelor necesare pentru emiterea proiectelor de hotdrire;
22.Participit la gedinJele Consiliului Local gi asigura impreuna cu seiretarul general al localitdlii
intocmirea, redactarea avizelor necesare la adoptarea hotdrdrilor in conformitate cu prevederile
legale;

23. Prezinta -in scris puncte de vedere, in vederea luarii de decizii de catre Primar sau Consiliul
Local ;

24.Urmareste aparatia actelor normative si informeaza conducerea Primariei asupra atributiilor ce
decurg din acestea;

l.
2.

6.

7.

10.

ll.

16.

B. pe linie resurse umane
asigurd implementarea prevederilor Codului Administrativ;
asigurd secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor
intocme$te documentaliile privind incadrarea in muncd a candidaliloa declarali
baza proceselor verbale ale comisiilor de concurs/examen in conformitate cu
legale;

vacante $i
admiqi, pe

prevederile

4.

3.

5.

t3.

t5.

t2.

8. efectueazi lucrdri legate de numire in funclii publice, promovare, transfer, suspendare,
detagare, mutare, redistribuire func{ionari publici, incadrarea personalului coniractual,
incetarea raponului de serv iciu

intocme$te, gestioneaze qi rdspunde de dosarele profesionale ale funclionarilor publici,
precum gi de dosarele personale ale personalului contractual conform prevederilor legale;
el'r.bereazd la cerere, adeverinle privind calitatea de salariat, vechimea in muncd, dipturile
salariale, etc;
intocmegte, completeaz5, actualizeazd gi transmite Registrul de evidenld a salarialilor qi
Registrul de evidenld a funclionarilor publici, conform legislaliei in vigoare, p...r. gi
rapoartele de salarizare c6tre ANFP;
asiguri gestiunea curentd a resurselor umane, precum $i structura de posturi;
creeazr qi administreaza baza de date cuprinz6nd eviden{a funcliilor 9i funclionarilor publici.
precum qi a personalului contractual qi comunicd Agenliei Nalionale a Funclionarilor publici
orice modificare intervenitl in situatia acestora;

asigurd aplicarea corecta a elementelor de retribuire pentru personalul unitetii, in concordanF
cu legislalia in vigoare, privind salarizarea personalului din unitAtile bugetare;
monitorizeaz[ fiEele de post pentru funcJionarii publici gi personalul contractual
|ine evidenla figelor posturilor pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al
primarului;
in urma propunerilor qefilor compartimentelor, de participare la cursurile de perfeclionare,
face analiza nevoilor organizaliei ce trebuiesc satislicute pe viitor, 

"on."pi 
o viiiune a

profilului capacitrlilor ce trebuie sd existe pentru acoperirea nevoilor organizaliei, qi
inainteazd comisiei paritare propunerile de participare la cursurile de perfeclionale qi formaie
profesionald;
soliciti qi centralizeazd. rapoartele de evaluare ale performanlelor profesionale individuale ale
funclionarilor publici gi personalului contractual;
asiguri acordarea gradaliilor corespunzatoare vechimii in munci pentru personalul din cadrul
instituliei, intocmind actele administrative de acordare a acestui drept;
rdspunde de acordarea gi/sau relinerea unor drepturi, documente, ale angajalilor in condiliile
legii la incetarea raporturilor de serviciu sau a contractului de munci;
participd la elaborarea organigramei, statului de funclii, numirului de personal, Regulamentul
intern qi Regulamentul de organizare qi func{ionare, pentru aparatul piopriu de spJcialitate;
rrspunde de confidenJialitatea datelor la care are acces, in afara celor cu caracter public;
intocme$te rapoarte de activitate lunare qi periodice;

9.

t4.

17.


