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ANUNŢ

Având în vedere prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modiücările şi completările ulterioare, art.3 1 aIm. (1) din Legea nr. 153 2017 Legea cadru
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Cu modificările ~i completările
ulterioare, Hotărârea de Guvem nr. 1336 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
organizarea ~i dezvołtarea carierei personalului Contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice ~i OUG nr.80 2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării
posturilor în sectorul bugetar

Primăria Municipiului Oneşti

organizează în ziua de 17 ianuarie 2023, ora 09,00 Ia sediu,

CONCURS

pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două posturi contractuale vacante de execuţie
inspector de specialitate gr.IA ~i consilier juridic gr.I Ia Biroul fond Iocativ ~i contracte din

cadrul Direcţiei baze sportive şi fond locativ

1. Timpul de lucru: 8 ore zi 5 zile săptămână;
Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de Ia publicarea

anunţului, în perioada 22.12.2022 — 06.01.2023, de luni până joi între orele 7.30 16.00 ~i
vineri între orele 7.30 13.30 Ia Registratura generală Ia sediul instituţiei din B-dul Oituz,
nrl7.

2. Dosarul de înscriere Ia concurs va cuprinde următoarele documente:

a) formular de înscriere Ia concurs, conform modelului prevăzut la anexa 1 (candidaţii
pot primi formularul tipizat ~i de Ia Serviciul resurse umanc, ct.5, camera 503);
b) copia actului de identitate sau once alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea
de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor ~i ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum ~i copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada
lucrata, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru
ocuparea postului (modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa 2);
1) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar ( cazierul
judiciar poate § înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele
penale, iar în acest caz candidatul declarat admis Ia selecţia dosarelor are obligaţia de a



completa dosarul de concurs cu originalul đocumentului, până Ia data susţineri probei
scrise);
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de
către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului;
b) curriculum vitae, model comun european.

Documentele vor ft prezentate într-un dosar plic.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0234/324243/2 16— Serviciul

resurse umane, relaţii cupublicul sau la et.5, camera 503.

3. Condiţii generale de participare aşa cum sunt prevăzute de lege:

a) are cetăţenie română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui
stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia
Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2002 — Codul
Muncii, republicată cu modificările ~i completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate;
e) îudepliue~1e condiţiile de sLudii, de vecliinie îii specialitate şi, după caz, alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
F) nu a fost condamnată definitiv pentru săvâr~irea unei infracţiuni contra securităţii
naţionale, contra umanităţii, in&acţiuni săvâr~ite cu intenţie care ar face o persoană
candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care
candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitatea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului
de a ocupa fbncţia, de a exercita profesia sau meseria on de a desM~ura activitatea de
care s-a folosit pentru săvâr~irea in&acţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de
siguranţă a interzicerii ocupării unei fbncţii sau a exercitării unei profesii;

4. Conditii syecifice de participare aşa cum sunt prevăzute în fişa postului:

Inspector de specialitate gr.IA
- studii : universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă

durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ~tiinţe
economice, ~tiinţe inginere$i;

- vechirne în specialitatea studiilor : minim 7 ani;
- cuno~tinţe de operare/programare pe calculator ; nivel mediu;

Consilier juridic gr.I
- studii : universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă

durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ~tiinţe
juridice;

- vechime în specialitatea studiilor : minim 5 ani;
- cuno~tinţe de operare/programare pe calculator ; nivel mediu;



În situatia în care concursul se anulează potivit art.62 alin.(5) lit.a) ~i art.63 lit.b), din
H.G. 1336 2022, candidaţii pot retrage documentele depuse Ia dosarul de concurs în original, în
baza unei solicitari adresate în scris pre~edinte1ui comisiei de concurs.

Documentele depuse Ia dosarul de concurs în original se înapoiază candidaţilor
declaraţi ,, respins” Ia solicitarea s4să a acestora.

Concursul se va desfăsura în 3 etape succesive, cu respectarea calendarului de
concurs afi~at, selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă ~i interviu.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă interviu candidaţii care au obţinut minimum 50
de puncte pentru fiecare probă la funcţiiie contractuale de execuţie. Punctajul maxim pentru
fiecare probă a concursului este de maxim 100 de puncte.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba
scrisă ~i interviu. Sc consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post candidatul care a
obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acela~i post, cu condiţia
ca ace~tia sA fi obţinut punctajul minim necesar Ia fiecare probă.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare Ia
probă scrisă, iar daca egalitatea se mentine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi Ia
un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câ~tigător.

Inĺ’ormaţiile refeľitoare Ia organizarea şi desfă~urarea concursului, bibliografia şi
tematica, calendarul de desĺ~asurare sunt afisate Ia sediul Primăriei Municipiului One~ti, pe
site-ui instituţiei: www.onesti.ro ~i portalul posturi.gov.ro.

CALENDAR CONCURS DATA

Depunere dosare concurs 22.12.2022—06.01.2023, orele 7.30-16.00 ; 7.30— 13.30

Aűşare rezultate selecţie dosare 10.01.2023, ora 14.00

Depunere contestaţii rezultat selecţie dosare 10.01.2023, înccpând cu ora 14.00 până Ia data de
11.01.2023, ora 14.00

Afi~are rezultate contestaţii selecţie dosare 12.01.2023, ora 12.00

Proba scrisă 17.01.2023. ora 09.00

Afişare rezultate probă scrisă 17.01.2023, ora 15.00

Depunere contestaţii proba scrisă 18.01.2023, ora 8.00-15.00 .

Afişare-rezultatccontestatii probă scrisă 19:01.2023, oá 15:00

Interviul . 20.01.2023, on 09.00

Afişare rezultate interviu

Depunere contestaţii interviu

Afişare rezultate contestaţii interviu 25.01.2023, ora 12.00

Afişare rezultate final 26.01.2023, ora 12.00

20.01.2023, ora 12.00

23.01.2023, ora 8.00- 12.00



ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
PRIMARIA ONESTI
DIRECTIA BAZE SPORTIVE - FOND LOCATIV

I. Constituţia României;

2. Ordonan;a de urgenţă a Guvernului nr. 57/20 19 privind Codul administrativ;

3. Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte cu modificarile si

uiterioare;

4. Hotărârea nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a

Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

5. Legea Locuintei nr. 114/1996, republicata cu modificarile Si completarile uiterioare;

6. Hotararea nr. 1275/2000 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in

aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996;

7. Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiiior de proprietari si administrarea

condominijior;

8. Legea 134/20 10 privind Codul de procedură civilă;

9. Noul Cod Civil;

Notă : Candida;ii vor avea în vedere modificările şi completările până Ia data organizării concursului ale legilor
din prezenta hibliografie.

BIBLIOGR4FIE*)
pentru ocuparea funcţiilor contractuale de executie — inspector . I A , consilier

juridic grd. I in cadrul Biroului Fond Locativ si Contracte din cadrul Direcţiei Daze Sportive - Fond

Locativ

completarile

prevederilor



ROMÂNIAJUDEŢUL BACĂU
PRIMARIA ONESTI
DIRECTIA BAZE SPORTIVE - FOND LOCATIV

Tematica concurs
pentru ocuparea funcţiilor contractuale de executie — inspector de specialitate grd . 1 A , consilier

juridic grd. I in cadrul Birouluj Fond Locativ si Contracte din cadrul Direcţiei Baze Sportive - Fond

Locativ

Constituţia României
titlul II drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale art. IS art. 57 ;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/201 9 privind Codul administrativ Cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Stabilirea modalitatilor de exercitare a dreptului de proprietate publica - Darea in administrare a
bunurilor proprietate publica art. 297 art. 301 ;

- Principii pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica art. 311;
- Reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica , continutul

documentatiei de atribuire art. 312 art. 313 ;
- Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publica , reguli

privind conflictul de interese art. 320 art. 321 ;
- Darea in folosinta gratuita a bunurilor proprietate publica - Continutul actului prin care se realizeza darea

in folosinta gratuita - Obligatiile autoritatilor administratiei publice locale privitor Ia darea in folosinta
gratuita a bunurilor proprietate publica - art.349 art. 35! ;
Principiilc aplicabile cuiiduiĺei profesionale a functionarilor publici Si personalului Contractual din
administratia publica art. 368 ;

- Principiile care stau Ia baza exercitarii functiei publice art. 373 ;
- Acorduri colective .Comisiile paritare rolul si atributiile comisiilor paritare — art. 487 art. 489;
- Formarea si perfectionarea profesionala a personalului contractual — art. 458 ;
- Principii specifice dreptului de proprietate publica. Inventarierea bunurilor din domeniul public al

statului. Inventarierea bunurilor din domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale art.285 - art.
289 ;

- Rolul si atributiile personalului contractual art. 541 ;
- lncadrarea si promovarea personalului contractual art. 554;
- Trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public a! unei unitati administrativ

teritoriale — art. 292, art. 292’ art. 2922;
- Trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ teritoriale in domeniul public al

statului — art. 293 :
- Trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ teritoriale in domeniul public al

altei unutati administrativ teritoriale art. 294;
- Trecerea unui bun din domeniul public al unuijudet in domeniul public al altuijudet limitrof art. 295 ;

3. Legea nr. 152 1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte cu modificarile si completarile
u!terioare ;

- Obiectivele Agentiei Nationale pentru Locuinte — art. 6;
- Constituirea si pastrarea resurselor Agentiei Nationale pentru Locuinte art. 2 ;
- Beneficiarii unei locuinte construite in regim ANL, modul de stabilire a chiriei pentru locuintele pentru

tineri art. 8 ;
4. Hotărârea nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

- Modul de dobandire a terenurilor destinate construirii de locuinte de ANL art. I ;
- Constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii — promovarea investitiilor— art. 14—art. 21 ;
- Promovarea proiectelor imobiliare pentru construirea de locuinte prin programe proprii 131 l3~;



5. Logoa Locuintei nr. 114/1996, ropublicata cu modificarilo si complotarilo ultcrioarc;
- Locuintasociala—art. 38—art. 50;
- Locuinta do sorviciu si locuinta do interventie — art. 51 — art. 54;
- Locuinta do necesitate — art. 55—art. 56 ;
- Locuinta do sprijin — art. 56’ 56~ ;
- Locuinta do protocol — art. 57—60;

6. Hotararea nr. 1275/2000 privind modificarea si cornpletarea Normelor metodologice pontru punerea in
aplicare a prevodorilor Legii locuintoi nr.1 14/1996;

- Dozvoltaroa constructici do locuinte — locuinto propriotate porsonala roalizate cu sprijin financiar do Ia
bugotul do stat — art. 20— art. 25;

- Ropartizarea si inchiriorea locuintelor—art. 30, art. 37;
7. Legea nr. 196/2018 privind inf,intaroa, organizaroa si functionarea asociatillor do proprietari si administrarca
condominiiíor cu modificarilo si completarile ultcrioare;

- Dropturilo proprietarilor din condorninii — art. 27 — art. 29 ;
- Übligatiile proprietarilor din co,idorninii — art. 30—art. 33 ;
- Modul de utilizare a propriotatii individualo si a propriotatii comuno — art. 34—art. 42;
- lncotaroa destinatioi folosintoi comuno pontru partile comuno din condorniniu — art. 45 — art. 44 ;
- Organizarea si functionaroa asociatiilor do propriotari — art. 45—art. 62;
- Administraroa condominiilor — art. 63 — art. 69;
- Voniturile asociatioi do proprietari — art. 70— art. 74 ;
- Cheltuielilo asociatiei do proprietari — art. 75—art. 81;
- Ropartizarea choltuielilor pe numar do persoane care Iocuiesc sau dosfasoara activitati in propriotati

individualo - art. 82;
- Ropartizarea choltuielilor p0 consumuri individualo — art. 83 ;
- Ropartizarea choltuielilor p0 cota parto indiviza do propriotato — art. 84—art. 86;
- Repartizarea choltuielilor p0 bonoficiari — art. 87—art. 89 ;

8. Logea 134/2010 privind Codul do procodură civilă cu modificarilo si complotarile ultorioare;
- Caile do atac — calea ordinara do atac si cailo extraordinaro do atac art. 456—art. 513 ;
- Proscriptia droptului do a obtino oxecutarea silita — Termenul do proscriptie. Efoctelo irnplinirii termonului

do prescriptie. Suspondaroa prescriptioi. lntreruporoa prcscriptioi. Repuneroa in tormonul do proscriptie —

art. 705-art. 709;
- Predarea silita a bunurilor imobilo — instiintarea dobitotului. Efoctuarea executarii silito. Dopozitarea

bunurilor mobile. Procosut vorbal do predare silita. Vanzaroa bunurilor lasate in dopozit. Roocucuparea
imobilului — art. 895— art. 90~;

9. Noul Cod Civil;
- Contractul do locatiune

- cuprinsul contractului - obligatiilo locatorului . obligatiilo locatarului. Sublocatiunea si cosiunea
contractuh.ii de locatiuno. Expiraroa tormenului si tacita relocatiune. Instrainarea bunului dat in locatiune.
Jncetarea contractului — art. 1.777 — 1.823 ;
- reguli particularo in matoria inchirierii locuintelor — 1.824 — 1.835;

contractul do vanzaro — dreptul do proemptiune art. 1.730 — 1.740;
proscriptia oxtinctiva — termonul prescriptiei oxtinctive . incoputul prescriptioi oxtinctivo. Suspondarea

proscriptioi oxtinctivo. Intreruporea prescriptiei oxtinctivo - art. 2.517 — art. 2.543 ;
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