
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI BOGDAND 

Nr.914 din 01.04.2019 
 

                                                                                                             APROB: 
 PRIMAR, 
Bojan Aurel 

ANUNŢ  ! 
În temeiul prevederilor art. 57 alin. (4) teza a II-a din Legea nr.188/1999, r2, 
privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare 

coroborate cu prevederile art. 43 alin. (4)-(5) din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare 
 

PRIMĂRIA COMUNEI BOGDAND 
 Judeţul Satu Mare 

 
cu sediul în localitatea Bogdand nr.310/A, comuna Bogdand, judeţul Satu Mare 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de funcţie 
publică de execuţie şi pentru ocuparea unui post vacant de funcţie publică de 
execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bogdand, 

judeţul Satu Mare: 
 

1. Consilier , clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului  
Stare Civilă, pe perioadă nedeterminată 

  
2. Consilier , clasa I, grad profesional debutant din cadrul 

Compartimentului Cadastru, Registru Agricol și Urbanism, pe perioadă 
nedeterminată 

 
 

ORGANIZAREA CONCURSULUI: 
- Data organizării concursului: 07 Mai 2019 ora 1000; 
- Data susţinerii interviu :-  09 Mai 2016, ora 1000 pentru Consilier , clasa I, grad 

profesional asistent din cadrul Compartimentului  Stare Civilă 

- 09 Mai 2016, ora 1200 pentru  Consilier , clasa I, 
grad   profesional debutant din cadrul Compartimentului Cadastru, Registru Agricol 
și Urbanism 

- Locul desfăşurării concursului : Primăria comunei Bogdand; 
- Locul depunerii dosarelor : Primăria comunei Bogdand. 

 
CONDIŢII DE PARTICIPARE GENERALE 

 Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, rerepublicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

CONDIŢII DE PARTICIPARE  SPECIFICE : 
 I. Pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie, Consilier , clasa I, grad profesional asistent din cadrul 



Compartimentului  Stare Civilă, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiţii: 
    -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
 - vechimea în specialitatea studiilor minimum 1 an; 
     

BIBLIOGRAFIE: 
1. Constitutia Romaniei 
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul  funcţionarilor publici republicată cu 

modificările şi completările ulterioare 
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită a Funcţionarilor Publici, republicată 
4. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
5. Legea 119/ 1996 cu privire la actele de stare civila , cu modificările şi 

completările ulterioare ; 
6. H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a 

dispoziţiilor în materie de stare civilă ; 
 

 
CONDIŢII DE PARTICIPARE  SPECIFICE  
 

 II. Pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie, Consilier , clasa I, grad profesional debutant din cadrul 
Compartimentului Cadastru, Registru Agricol și Urbanism, candidatul trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
      - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.  

-  vechime   în   specialitatea  studiilor  necesare  exercitării funcţiei publice: nu este 
cazul 
 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Constitutia Romaniei 
2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul  funcţionarilor publici republicată cu 
modificările şi completările ulterioare 
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită a Funcţionarilor Publici, republicată 
4. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
5. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
6. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 
completările ulterioare; 

8. Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, și de elaborare și actualizare a 
documentațiilor de urbanism; 

9. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată. 
 

Acte necesare înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie: 

   1) Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008. 
   2) Copia actului de identitate.  



   3) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.  
   4) Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în 
muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice eliberată 
conform formatului standard prevăzut în Anexa la Ordinul Președintelui Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici nr. 192/2013. 
   5) Cazierul judiciar. 
   6) Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate. 
   7) Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat 
activităţi de poliţie politică.  
   8) Curriculum vitae. 
   9) Copia certificatului de naștere. 
10)  Copia livretului militar, dacă este cazul. 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii 
Publice.  

 Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către 
secretarul comisiei de concurs.  

 
 

Dosarele se depun în termen de 20 de zile de la data apariţiei anunţului în Monitorul 
Oficial, până la data de 23 aprilie 2019 la sediul instituţiei, după verificarea conformităţii 
copiilor actelor din dosare cu actele originale de către secretarul comunei. 

Informaţiile suplimentare la sediul instituţiei sau la telefon:0261-828201. 
 
 
 
   Secretarul comunei, 
    Temian Simona 

 
 


