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R O M A N I A  
JUDEŢUL CONSTANŢA  
COMUNA BĂNEASA 
P R I M Ă R I A  
Nr. __________ /___________ 2019 
 

ANUNT CONCURS 

 
PRIMARIA COMUNEI BANEASA, cu sediul în: localitatea BANEASA, strada 
TRANDAFIRILOR, nr. 101, județul CONSTANTA în baza OUG NR.57/2019 si a 
HG 611/2007, organizează concurs  de promovare pentru ocuparea funcției publice 
de conducere vacantă de SEF BIROU, în cadrul BIROULUI ASISTENTA 
SOCIALA, REGISTRU AGRICOL, RELATII PUBLICE, SECRETARIAT 
REGISTRATURA, ARHIVA,la sediul Primariei Comunei Baneasa. 

 
Denumirea postului :SEF BIROU 
in cadrul : BIROULUI ASISTENTA SOCIALA, REGISTRU AGRICOL, RELATII 
PUBLICE, SECRETARIAT REGISTRATURA, ARHIVA 

Condiţii generale :  
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice 
conform art. 465 din OUG nr 57/2019 

Condiții specifice : 
- Categoria : funcţie publică de conducere . 
- Pregătirea de specialitate : studii superioare de lungă durată absolvite 

cu diplomă de licenţă în specialitatea drept sau ştiinţe administrative; 
- Pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de Șef birou, candidaţii 

trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul 
administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) 
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

- minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice conform art.468. alin. 2) lit. ”a” din OUG nr 57/2019 . 

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 

-  proba scrisă  în data de   21.01.2020 , ora   11 , la sediul instituției. 
-  interviul în data de  23.01.2019  , ora  11  la sediul instituției. 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în  termen  de  20 zile de la data 
publicarii anuntului respectiv: 20.12.2019-09.01.2020. 
Date contact: Toscu Dumitra, tel. 0751028040,e-mail: 
primariabaneasaresurseumane@yahoo.com 

PRIMAR , 
COLIȘ  PAUL 
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          SE APROBA, 
            PRIMAR, 
          COLIS PAUL 
 
 
 

BIBLIOGRAFIE   CONCURS 

  

 

1.Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
2.OUG nr 57/2019- Codul administrativ 
3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
4. OG nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările si completarile uletrioare; 
5.Legea 16/1996 a arhivelor nationale, republicata , cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
6. Legea nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
7.Legea nr 554/2004 a contenciosului administrativ 
8.  OG nr 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 
modificarile si completările ulterioare 
9.Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
10.Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 
modificarile si completările ulterioare 
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