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Nr. 3661 din 21 decembrie 2020 

......................................................................... 

A N U N Ț  

 

PRIMĂRIA COMUNEI LEȘU, cu sediul în comuna Leșu, nr. 133/A, Bistrița-Năsăud, organizează 

concurs de recrutare pentru ocuparea a doua funcții publice de execuție vacante de: 

 

1. Consilier achiziții publice – grad profesional debutant în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei LEȘU, județul Bistrița-Năsăud – perioada nedeterminată, compartiment – Achiziții publice; 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 

Condițiile generale sunt cele prevăzute la art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Condiții specifice: 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 

- vechime nu este necesară. 

2. Consilier – grad profesional debutant în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei LEȘU, 

județul Bistrița-Năsăud – perioada nedeterminată, compartiment – Evidență agricolă, Urbanism și Amenajarea 

teritoriului 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână 

Condițiile generale sunt cele prevăzute la art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Condiții specifice: 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 

- vechime nu este necesară. 

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante se va desfășura  

 

Concursul de recrutare se va desfășura la sediul Primăriei comunei Leșu, jud. Bistrița-Năsăud, 

la data de 21 ianuarie 2021, ora 10:00 proba scrisă, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data 

susținerii probei scrise, interviul. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Leșu, județul Bistrița-Năsăud, în perioada 

22 decembrie 2020 – 11 ianuarie 2021 și vor conține în mod obligatoriu: 

    a) formularul de înscriere  

     b) curriculum vitae, modelul comun european; 

     c) copia actului de identitate; 

     d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări 

şi perfecţionări; 

     e) copie a diplomei de licență; 

     f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care 

să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 
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     g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

   h) cazierul judiciar; 

    i) aviz psihologic 

     j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al 

Securităţii sau colaborator al acesteia. 

 Copiile de pe actele sus menționate se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, 

care se certfică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Consilier achiziții publice 

grad professional debutant, compartiment – Achiziții publice 

 

1) Constituţia României, republicată; 

 

2) Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare: 

PARTEA a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 

administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice 

TITLUL I - Dispoziţii generale (art. 365-368) 

TITLUL II - Statutul funcţionarilor publici (art. 369-537) 

 

3) Ordonanţa Guvernului 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) Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, (art. 1, art. 2, 

art. 4, art. 5, art. 11-art. 25, Paragraful 6 art. 31, art. 34,  art. 35, Cap. II art. 49-art. 65, Cap. III art. 68-art. 

70, Paragraful 2 art. 71-art. 75, Paragraful 3 art. 76-art. 78, Paragraful 10 art. 113-art. 119, art. 131-art. 

148, art. 154, art. 155, art. 163, art. 164, art. 165, art. 167, art. 172, art. 187, art. 193-art. 199, art. 207, art. 

211-art. 214, art. 216, art, 217, art. 221, art. 223); 

 

6) Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, (art. 1, art. 2, art. 3, 

art. 5, art. 6, art. 8, art. 10, art. 11,  art. 12, art. 17, art. 18, art. Art. 20, art. 21, art. 29, art. 30, art. 31, art. 

32,  art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 39-art. 43, art. 47-art. 56, art. 58, art. 59, 93, art. 94, art. 101-art. 

104, art. 124, art. 126, art. 132-art. 137, art. 142-art. 148, 150, art. 151, art. 166); 

 

7) Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Candidații vor avea în vedere studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, 

modificările şi completările acestora. 
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BIBLIOGRAFIE: 

Consilier – grad professional debutant 

compartiment – Evidență agricolă, Urbanism și Amenajarea teritoriului 

 

1) Constituţia României, republicată; 

 

2) Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare: 

PARTEA a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 

administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice 

TITLUL I - Dispoziţii generale (art. 365-368) 

TITLUL II - Statutul funcţionarilor publici (art. 369-537) 

 

3) Ordonanţa Guvernului 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) Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

6) Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare 

 

7) Legea nr. 7/1996 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările 

ulterioare (art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 9 alin. 27-33, art.10- art. 13, art. 23-art. 28) 

 

 

 

Candidații vor avea în vedere studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, 

modificările şi completările acestora. 

 

Persoană de contact domnul Pop Macedon Marian – referent principal – tel./fax: 0263375093; 

tel. mobil: 0745700083 și adresă de e-mail: lesu@bn.e-adm.ro 

 

 

Primar, 
 

AVRAM SORIN 
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