ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
PRIMARIA COMUNEI COJASCA
Adresa: Strada Principala nr.277, Tel/Fax: 0245671565
email primar@primariacojasca .ro
ANUNȚ
Unitatea administrativ teritorială comuna Cojasca, județul Dâmbovița în
conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
completările ulterioare și Legii nr.203/2020 Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.
55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, se desfășoară cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Hotărârii Guvernului
nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare , organinează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de :
- consilier achiziții publoce , grad profesional asistent , Clasa .I, compartiment
achiziții și investiții publice și patrimoiu – post vacant
Concursul constă în trei etape succesive și va avea loc la sediul Primăriei comunei Cojasca ,
județul Dâmbovița, astfel:
- Publicarea anunțului în data de 24.12.2021;
- Depunerea dosarelor în perioada 24.01.2022-12.01.2022 ora 16.00
- selecţia dosarelor pentru înscrierea la concurs perioada 13.01.2022-19.01.2022
- proba scrisă- în data de 25.01. 2022, ora 10,00
-interviul se susține în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probrei scrise.
Condiţiile generale de participare:
o cele prevăzute în art. 465 alin 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare .
o Condiții specifice,
o studii universitare de licenţă, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă
o vechime în specialitatea studiilor necesare pentru exercitarea funcției publice –
minim un an.
o Cunoștințe operare PC Microsoft Office nivel mediu cu documente care să
ateste dețirea competențelor specifice.
o - durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână;
Dosarul de înscriere trebuie să conțină , în mod obligatoriu documentele prevăzute la
art.49 din HG nr.611/2008 .
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei sau la telefon 0245671565 fax :
0245671565, la e-mail : primar@primariacojasca.ro, persoana de contact Cîrstina Maria
secretar general comună tel mobil 0726611533
.Bibliografia pentru consilier , grad profesional asistent , cls. I- compartiment achiziții și
investitii publice patrimoiu.
-Constituţia României, republicată
-Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare
-Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
-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 achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
- O.U.G nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra
domeniului achiziţiilor publice – Integral

Tematica pentru funcţia publică de consilier ,grad profesional asistent , Clasa I,
compartiment achiziții și investiții publice și patrimoiu
1.Constituţia României, republicată
- Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale şi Titlul III- Autorităţile publice;
2.O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 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, Titlul II;
3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare - Capitolul I- Dispoziţii generale şi Capitolul II- Organizarea şi
asigurarea accesului la informaţiile de interes public;
4. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare –
Capitolul III - Modalităţi de atribuire şi Capitolul V – Executarea contractului de achiziţie
publică / acordului cadru;
5. Hotărârea Guvernului nr. 395 / 2016 - Norme metodologice de aplicare prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din
legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice - Capitolul III – Realizarea achiziţiei publice şi
Capitolul IV – Executarea contractului de achiziţie publică/ acordului cadru;
6. O.U.G nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra
domeniului achiziţiilor publice – Integral;

