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Nr.12272l 15.11.2021

in conformitate cu prevederile art.618 alin(2) din Ordonanta de Urgenld a Guvernului

N.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare, precum si

ale art. ll din Legea ff.20312020 pentru modificarea gi completarea Legii nr.5512020 privind

unele misuri pentru prevenirea 9i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si

Ordonanta de urgen!5 a Guvernului nr.18312020 privind desfigurarea pe perioada stirii de

alertd a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor institulii din

sistemul justiliei, precum gi din cadrul Cur{ii de Conturi, aprobatd cu modificdri prin Legea

nr.3312021.

PRIMARIA ORA$ULUI ROZNOV, JUDETUL NEAMT
Anun(i:

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea func{iei publice de

execu{ie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului OraEului
Roznov:

Consilier juridic clasa I grad profesional superior, in cadrul Compartimentului
Juridic, Monitorul Oficial Loca! din aparatul de specialitate al primarului Oragului Roznov,
judelul Neam{, cu durati normald a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/sdptim6n6;

Conditii de participare:
Candida{ii trebuie si indeplineasci condifiile previzute de art. 465 alin(1) lit.a-k, din

Ordonanla de Urgenli a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile
si completirile ulterioare:

a) are cetdlenia rom6ni si domiciliul in Rominia;
b) cunoaste limba rom6nd, scris si vorbit;
c) are v6rsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplini de exerciliu;
e) este apt din punct de vedere medical si psihologic sa exercite o functie public5.
Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de

catre medical de familie, respectiv pe baza de evaluare psihologica organizata prin
intermediul unitatilor specializate , acreditate in conditiile legii;

f) indeplineste conditiile de studii s ivechime in specialitate prevazute de lege pentru
ocuparea functiei publice;



g) indeplineste condi[iile specifice, conform figei postului,pentru ocuparea functiei
publice;

h) nu a fost condamnatd pentru sdvirqirea unei infracliuni contra umanitSlii, contra

statului sau contra autoriti{ii, infracliuni de coruplie sau de serviciu, infracliuni care

impiedici infdptuirea justiliei, infracliuni de fals ori a unei infracliuni sdvArAgite cu intenlie
care ar face-o incompatibili cu exercitarea func{iei 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 o funclie publica sau de a exercita profesia

ori activitatea in executarea cireia a sdvirqit fapta, prin hotdrAre judecatoreasci definitivd,

in conditiilelegii;
j) nu a fost destituitd dintr-o funclie public sau nu i-a Tncetat contractul individual de

munci pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucritor al Securitdtii sau colaborator al acesteia, in condiliile prevdzute

de legislalia speciflci

Condilii specifice previzute in figa postului:

Studii universitare de licenld absolvite cu diplomi de licenld sau echivalenti in stiinte
juridice;

Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitdrii funcliei publice de Consilier
juridic clasa I grad profesional superior: minimum 7 ani-

Condi{ii de desfdqurare a concursului:

proba scrisd va avea loc pe data de 16 decembrie2021, ora 10,00 la sediul

Primiriei Orasului Roznov, str. Tineretului, nr, 663, judelul Neam!'
Dosarele de concurs se depun in termen de 20 de zile de la data publicdrii

anunlului,,respectiv in perioada 15 noiembrie 2021- 06 decembrie 2021, p6nd la ora 16,00

la sediul Primiriei Oragului Roznov, judelul Neam!, la Compartimentul Resurse Umane si

Formare Profesionala,persoana de contact: Apetrei Angelica, telefon:02331665471, e-mail:

res u rse-u ma ne@prima riaroznov. ro.

Selecfie dosare: in termen de 5 zile lucrdtoare de la data expirdrii termenului de

depunere a dosarelor de concurs, respectiv 0Tdecembrie 2021- 13 decembrie 2021.

lnterviu:20 decembrie 2021, ora 10.00.

publicarea anunlului se va face incepdnd cu data de 15 noiembrie2021, pe pagina de

internet a lnstitu[iei primiriei Orasului Roznov, judelul Neam! gi pe site-ul Agenliei Nalionale

a Functionarilor Publici.

Dosarul de concurs va conline in mod obligatoriu documentele previzute la art.49 din

Hotdr6rea Guvernului nr.61 1|2OOB pentru aprobarea normelor privind organizarea si

dezvoltarea carierei funclionarilor publici, cu modificiri qi completiri ulterioare:

a) Formularul de inscriere ;

b) curriculum vitae, modelul comun European;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesti efectuarea unor

speciallziri si perfeclioniri ;

e) copie a diplomei de master in domeniul administraliei publice, management oriin
specialitatea studiilor necesare exercitdrii funcliei publice, dupi caz, insitualia in care

diploma de absolvire sau de licen{d a candidatului nu este echivalentd cu diploma de studii



universitare de master in specialitate, conform prevederilor art.153 alin(2) din Legea
educatiei na{ionale nr.112011, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
f) copia carnetului de muncd si aadeverin{ei eliberate de angajato rpentru perioadalucrat5,
care sd ateste vechimea in muncd si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea
postului/func{iei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverin{ei care atesti starea de sindtate corespunzdloare, eliberatd cu cel mult 6
luni anterior derul5rii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului;
h) cazieruljudiciar;
i) declara{ia pe proprie rdspundere, prin completarea rubricii corespunzitoare din formularul
de inscriere, sau adeverinta care sd ateste lipsa calitdlii de lucritor al Securititii sau
colaborator al acesteia, in condiliile previzute de legislalia specificd.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta in copii legalizate sau insolite de documente
orginale, care se certificd pentru conformitatea cu originalul de cdtre secretarul comisiei de
concurs.

Anexim. bibliografia si tematica pentru concursul organizat in vederea ocupdrii func{iei
publice:Consilier juridic clasa I grad profesional superior, in cadrul Compartimentului
Juridic, Monitorul Oficial Local din cadrul Orasului Roznov, din aparatul de specialitate al
primarului Orasului Roznov, jude{ul Neam{ precum qi atribuliile stabilite in fiqa postului.

Primar,

Vasile PAVAL

Secretar general al orasului Roznov,

Alina Diana STOIAN

intocmit, Inspector Resurse Umane
Angelica Apetrei



BIBLIOGRAFIE concurs pentru ocuparea funcliei publice:Consilier juridic clasa I grad
profesional superior:

1. Constitutia Romaniei,republicata ;

2. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu

modificarile si completarile ulterioare;
3. Ordonanta Guvernului nr.13712000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor

de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr.20212002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea contenciosului administrativ nr.55412004,modificata ;

6. Legea nr.51412003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic,
republicata si completata;

7. Legea nr.28712009 modificata,privind Codul Civil;

TEMATICA:
1 . Constitutia Roman iei, republicata- I nteg ral ;

2. Partea l, Partea a lll a, Partile V-Vll;
3. Norme privind respectarea demnitatii umane,protectia drepturilor si libertatilor
fundamentale ale omului,prevenirea si combaterea incitarii la ura si discriminare;
4.lntegral;
5.lntegral;
6.lntegral,
T.Cartea I Despre persoane- Titlurile l-V;

Cartea a ll-a Despre Familie - Titlurile l-ll ;

Cartea a lll-a Despre bunuri- Titlul l, Titlul ll, Titlul lll,Titlul V, Titlul Vl;
Cartea a V-a Despre obligatii- Titlul ll, Titlul V, Titlul Vll;
Cartea a Vl-a Despre prescriptia extinctiva, decadere si calculul termenelor;

ATRIBUTII stabilite in fisa postului de Consilier juridic clasa lgrad profesional superior:
A
1. Raspunde de consultantanta si asistenta juridica a tuturor compartimentelor si

serviciilor din cadrul primariei, de apararea drepturilor si intereselor legitime ale
institutiei in raporturile cu alte autoritati,institutii de orice natura,precum si cu orice
persoana fizica sau juridica, romana sau straina;

2. Participa la aducerea la indeplinire a hotararilor judecatoresti,definitive si
irevocabile,intocmind formele pentru executarea acestora;

3. Participa la concilieri in cazuri de actiuni prealabile celor in justitie;
4. Participa la elaborareaproiectelor de hotarari ale Consiliului Local si de dispozitii ale

prima rul u i, asig u rand conform itatea acestora cu prevederi le legale ;

5. Urmareste inscrierea si reactualizarea creantelor in tabloul creditorilor;
6. Participa la sedintele comisiilor de fond funciar,de licitatii si achizitii publice;



7. Foloseste timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu,in acest

sens nu se ocupa in timpul de lucru de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si

indatoririle sale ori nu sunt dispuse de catre sefi;
8. lsi exprima punctul de vedere (printr-un referat) privind neexercitarea cailor de atac;

9. Asigura intocmirea si comunicarea inscrisurilor probatorii;

10. Face demersurile necesare si se asigura de plata taxelor judiciare;

11. lsi exprima punctul de vedere in scris (printr-un referat) privind neexercitarea cailor

de atac;
l2.Asigura intocmirea si comunicarea inscrisurilor probatorii;

13. Face demersurile necesare si se asigura de plata taxelor judiciare;

14.Ofera puncte de vedere juridice,la notele interne ce privesc interpretarea normelor

de drept;
l5.lnventariaza documentele si preda compartimentului de arhiva actele

intocmite,organizate pe ani calendaristici;
l6.Verifica si aiizeaza prevederile contractelor si ale actelor aditionale la contractele

intocmite in cadrul institutiei;
17. Participa,cand este solicitat,prin formularea de puncte de vedere,la luarea unor

decizii importante in activitatea institutiei;
18. Raspunde de legalitatea si oportunitatea operatiunilor cuprinse in documentele

intocmite;
19. Solutio neaza corespondenta reparlizala de seful ierarhic superior;

20. Preia din atributiile colegilor in cazurile de absenta ale acestora ( concediu medical

sau concediu de odihna);
21. Monitorizeaza procedurile administrative pe Monitorul Oficial Local;

22.lntocmeste proceduri operationale formalizate pentru principalele activitati

desfasurate in department, conform listei de activitati a departamentului;
23. Avizeaza la cererea conducerii orice alte acte cu caracter juridic;

24. Raspunde de rezolvarea in termen a corespondentei ce i-a fost distribuita;

25. Pastreaza secretul de serviciu si confidentialitatea in legatura cu faptele,informatiile
sau documentele de care ia cunostinta in exercitarea functiei;

26. Raspunde disciplinar,contraventional,material,civil sau penal, dupa caz,pentru

incalcarea indatoririlor de serviciu;
27. Respecta Regulamentul lntern al institutiei, Codul etic si de conduita al functionarilor

publici;
28.indeplineste si alte atributii stabilite de lege,de conducerea institutiei,de regulamentul

de organizare si functionare.

B. Atributiile postului privind sanatatea si securitatea in munca:
- respecta normele de sanatate si securitate in munca,conform prevederilor din Legea

nr.319/2006;
- desfasoara activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau

imbolnavire profesionala, atat persoana proprie,cat si celelalte persoane participante

la procesul de munca;

C. .Atributiile postului privind apararea impotriva incendiilor:
- respecta regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor,conform prevederilor

legii 307/2006;

PRIMAR,
VASILE PAVAL


