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A N U N Ț
PRIMĂRIA COMUNEI LEȘU, cu sediul în comuna Leșu, nr. 133/A, Bistrița-Năsăud,
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de
consilier achiziții publice – grad debutant – compartiment Achiziții Publice, în cadrul
aparatului de specialitate a primarului comunei LEȘU, județul Bistrița-Năsăud
Data de susținere a probei scrise: 10.01.2020 ora 10:00
Data interviu: 14.01.2020
Locația de de desfășurare a concursului: sediul Primăriei comunei Leșu, județul
Bistrița-Năsăud.
Data afișării 6 decembrie 2019
Bibliografie concurs, atribuții conform fișei postului și depunere dosare concurs :
Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Leșu, județul Bistrița-Năsăud, în perioada
6 – 27 decembrie 2019. Persoană de contact doamna Leșan Gabriela-Elena – consilier superior – tel./fax:
0263375093; tel. mobil: 074306177 și adresă de e-mail: lesu@bn.e-adm.ro
Condițiile de participare
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
Dosarul de concurs/examen
Dosarele de concurs se depun la sediul se depune la sediul Primăriei comunei Leșu, jud. Bistrița-Năsăud,, în
termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul acesteia (în perioada 6 – 27 decembrie 2019), și
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;
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.
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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:
1) Constituţia României, republicată;
2) Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare:
PARTEA a III-a - Administraţia publică locală
TITLUL I - DISPOZIŢII GENERALE;
TITLUL V - AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale
CAPITOLUL III - Consiliul local
CAPITOLUL IV - Primarul
CAPITOLUL VIII - Actele autorităţilor administraţiei publice locale
TITLUL VII - ALTE DISPOZIŢII APLICABILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
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;
TITLUL II - Statutul funcţionarilor publici
PARTEA a VII-a - Răspunderea administrativă – integral
3) Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
4) 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;
5) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare.
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