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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA COMUNEI BECENI 

Telefon: 0238 528631/ fax 0238520398 

E-mail: primariabeceni@yahoo.com 

Nr . 8013/26.11.2020 

 

ANUNȚ  

 

Primăria comunei Beceni, județul Buzău organizează  concurs de recrutare pentru 

ocuparea funcţiei publice de execuție vacante  consilier, cl. I, grad debutant  în cadrul 

Biroului financiar contabil și achiziții publice  din aparatul de specialitate al Primarului 

comunei Beceni. 

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Beceni, astfel: 

29.12.2020, ora 10,00 proba scrisă. 

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

Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art  465 din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care prevede că poate  

ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. 

Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către 

medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul 

unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; 

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru 

ocuparea funcţiei publice; 

    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei 

publice; 

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care 

împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie 

care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori 

activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în 

condiţiile legii; 

    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de 

muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de 

legislaţia specifică. 
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   Condiţiile specifice pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, 

clasa I, grad profesional debutant  sunt următoarele: 

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in 

domeniul stiintelor economice. 

 

Bibliografia:    

1. Constituția României; 

2. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3. Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal- Titlul IX Impozite şi taxe locale și 

Normele de aplicare ale acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Ordonanţa nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi 

adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

6. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 

bărbați. 

 

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării 

anunțului pe site  ANFP,  site http://primariabeceni.ro/ și la sediul Primăriei comunei Beceni, 

respectiv în perioada  26.11.2020-15.12.2020, candidații depun dosarul de concurs, care 

va 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; 

    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; 

    i) cazierul judiciar; 

    j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa 

calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs 

din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului.  

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de 

documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către 

secretarul comisiei de concurs. 

  

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, 
candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la 
concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are 
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul 
desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub 

http://primariabeceni.ro/
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sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită 
expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia 
publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii 
aprobate la nivel instituţional.  
 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele 

emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice. 

În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a 

dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza 

îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere 

se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „admis” sau „respins”, 

însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul autorității ori instituției publice 

organizatoare a concursului. 

 Până în ultima zi prevăzută pentru selecția dosarelor, membrii comisiei de concurs pot 

solicita candidaților informații sau alte documente relevante din categoria celor prevăzute 

anterior, pentru desfășurarea concursului. 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Beceni din sat Beceni,  

comuna Beceni, județul Buzău, cod poștal 127025, persoana de contact este doamna Voicu 

Ramona, consilier în aparatul de specialitate al primarului comunei Beceni, tel 0238528631, 

e-mail: primariabeceni@yahoo.com, în zilele lucrătoare, începând cu data de 26.11.2020. 

 

Primar,                                                                      

Adrian BURLACU                                              

mailto:primariabeceni@yahoo.com

