R O M Â N I A - JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD - PRIMĂRIA
COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE
Brad, 335200, str. Independenţei nr. 2,

telefon: 0254/612665, fax: 0254/612669,
bradprim@yahoo.com, www.primariabrad.ro

A N U N Ţ
Primăria Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea unor
funcţii publice de execuţie vacante de:
- expert, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Achiziții Publice din
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
- consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Executări
Silite și Insolvență – Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de
specialitate al Primarului Municipiului Brad;
- consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Monitorizare
Asistenți Personali – Serviciul de Asistență Socială – Direcția de Asistență Socială Brad din
subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad.
Concursul va avea loc în data de 14.03.2019, ora 1100 - proba scrisă, la sediul Primăriei
Municipiului Brad, din Brad, str. Independenţei, nr. 2, jud. Hunedoara.
Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată;
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 și perfecționări;
e) copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinţei eliberată de angajator pentru perioada
lucrată care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării
funcţiei publice (modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr.2D la H.G. nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici, actualizată);
f) copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului (adeverința va
conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de
lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
Copiile actelor mai sus menționate se vor prezenta în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei
de concurs, cu excepția documentului prevăzut la lit. c), care se poate transmite și în format
electronic, la adresa de e-mail a instituției.
Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În situația
în care candidatul nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la
autoritatea competentă, are obligația de a completa dosarul de concurs pe tot parcursul desfășurării

concursului, dar nu mai târziu de data și ora desfășurării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului
administrativ de numire.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei
Municipiului Brad, din Brad, strada Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara (Mateș Florina –
consilier - secretarul comisiei de concurs), telefon 0254612665 (int.22) sau 0787646304, fax
0254612669, adresă de e-mail bradprim@yahoo.com.
Probele stabilite pentru concurs, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) şi art. 46 alin.
(1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, actualizată, sunt :
- selecţia dosarelor de înscriere;
- proba scrisă;
- interviul.
Condiţii de desfăşurare a concursului, în conformitate cu prevederile art. 22 alin.(2) din
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, actualizată:
- dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului
Brad, din Brad, Str.Independenţei, nr. 2, jud. Hunedoara, respectiv 08.02.2019 – 27.02.2019; în
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor,
comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs și de a afișa rezultatele
selecției la sediul Primăriei Municipiului Brad, din Brad, Str. Independenţei, nr. 2, jud.
Hunedoara;
- proba scrisă va avea loc în data de 14.03.2019, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Brad,
din Brad, Str. Independenţei nr.2, jud. Hunedoara;
- interviul se susţine în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul
Primăriei Municipiului Brad, din Brad, Str. Independenţei nr.2, jud. Hunedoara, în
conformitate cu prevederile art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată.
Condiţii de participare la concurs: în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din H.G.
nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, actualizată, precum și condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii specifice propuse:
- pentru funcția publică de execuție de expert, clasa I, grad profesional superior în cadrul
Compartimentului Achiziții Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad:
- studii economice sau tehnice universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii economice sau tehnice superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor – minim 7 ani;
- pentru funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul
Compartimentului Executări Silite și Insolvență – Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și
Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad:
- studii juridice universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii juridice
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor – minim un an;
- pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul
Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali – Serviciul de Asistență Socială – Direcția de
Asistență Socială Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, cu specialitate asistență socială
sau specializare în asistență socială;
- vechime în specialitatea studiilor – minim 1 an.

Bibliografie:
Pentru funcția publică de execuție de expert, clasa I, grad profesional superior în cadrul
Compartimentului Achiziții Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad:
• Constituția României, republicată;
• Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
• Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
• H.G. 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 achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul
Compartimentului Executări Silite și Insolvență – Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și
Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad:
• Constituția României, republicată;
• Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
• Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu
modificările şi completările ulterioare;
• Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Cap.III ”Stingerea
creanțelor fiscale prin executare silită”;
• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IX”Impozite și taxe locale”;
Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul
Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali – Serviciul de Asistență Socială – Direcția de
Asistență Socială Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad:
• Constituția României, republicată;
• Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
• Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
• H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi
completările ulterioare;

•
•
•

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 1.985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată
în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi
profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi
reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale

