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PRIMĂRIA COMUNEI CERAŞU 

    

 

A N U N T  C O N C U R S 

 

 

PRIMARIA COMUNEI CERASU , cu sediul in comuna Cerasu, sat Cerasu, str. Mihai 

Viteazul, nr.277, judetul Prahova, in baza O.U.G. nr.57/2019 organizeaza concurs pentru 

ocuparea urmatoarelor posturi vacante pentru functiile publice: 

-  1 post Inspector clasa I, grad profesional asistent - Compartiment monitorizarea 

procedurilor administrative si resurse umane   

- 1 post Inspector clasa I, grad profesional asistent – Compartiment registrul agricol, 

cadastru si urbanism 

- 1 post Inspector clasa I, grad profesional asistent – Compartiment contabilitate 

cheltuieli, 

- 1 post Inspector clasa I, grad profesional asistent- Compartiment venituri, impozite si 

taxe, urmarire silita 

- 1 post Consilier achizitii publice clasa I grad profesional asistent – Compartiment 

achiztii publice, patrimoniu, programe, proiecte si fonduri europene  

- 1 post Inspector clasa I, grad profesional superior – Compartiment asistenta sociala,  

- 1 post Politist local, clasa III debutant – Compartiment politia locala. 

 

Conditii specifice pentru ocuparea functiei publice de executie Inspector clasa I, grad profesional 

asistent – Compartiment monitorizarea procedurilor administrative si resurse umane: 

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalentul in domeniul 

stiintelor administrative sau economice, 

- vechime minima in specialitatea studiilor – 1 an. 

 

Conditii specifice pentru ocuparea functiei publice de executie Inspector clasa I, grad profesional 

asistent – Compartiment registrul agricol, cadastru si urbanism 

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul 

stiintelor de specialitate in urbanism, arhitectura sau inginerie civila,  

-  vechime minima in specialitatea studiilor – 1 an. 

 

Conditii specifice pentru ocuparea functiei publice de executie Inspector clasa I, grad profesional 

asistent – Compartiment contabilitate cheltuieli  

-  studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul 

stiintelor economice;  vechime minima in specialitatea studiilor – 1 an. 



Conditii specifice pentru ocuparea functiei publice de executie Inspector clasa I, grad profesional 

asistent – Compartiment venituri, impozite si taxe, urmarire silita  

-  studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul 

stiintelor economice, 

-  vechime minima  in specialitatea studiilor - 1 an. 

 

Conditii specifice pentru ocuparea functiei publice de executie Consilier achizitii publice clasa I, 

grad profesional asistent – Compartiment achizitii publice, patrimoniu, programe, proiecte si 

fonduri europene  

-  studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul 

stiintelor economice,  

-  vechime minima  in specialitatea studiilor – 1 an. 
 

Conditii specifice pentru ocuparea functiei publice de executie Inspector clasa I, grad profesional 

superior – Compartiment asistenta sociala   

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul     

stiintelor sociale, specializarea asistenta sociala,   

    - cu vechime minima in specialitatea studiilor – 7 ani. 

   

Conditii specifice pentru ocuparea functiei publice de executie Politist local, clasa III, debutant – 

Compartiment politie locala  

-  studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat,  

- fara vechime in specialitatea studiilor. 

 

         Concursul se va desfasura dupa urmatorul calendar: 

         Dosarele de inscriere se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii  anuntului  

pe pagina de internet a institutiei, respectiv 15.04.2021 – 04.05.2021, la sediul Primariei comunei 

Cerasu, sat Cerasu, str. Mihai Viteazul,  nr.277, jud. Prahova,  

Persoana de contact  Marton Mirela – Florentina, secretar general, telefon 0244297112, int.202, 

fax 0244297532, email primariacomunacerasu@gmail.com 

 

         Proba scrisa se va desfasura in data de 17 .05.2021, ora 10:00, la sediul Primariei 

comunei Cerasu. 

         Proba interviu se va desfasura in data de 21.05.2021, ora 10:00, la sediul Primariei 

comunei Cerasu. 

 

 

 

 

 

 



Dosarul de inscriere va contine urmatoarele documente: 

-  formularul de înscriere ; 

- curriculum vitae, modelul european; 

-  copia actului de identitate; 

-  copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

-  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; 

-  cazierul judiciar; 

-  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; 

-  declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de 

poliţie politică. 

 

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 din OUG  57/2019 privind 

Codul Administrativ. 

 

Dosarul  trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art.6 din Hotararea 

nr.286/2011 ( actualizata ), iar documentele vot fi prezentate si in original in vederea verificarii 

si cetificarii. 

 

Bibliografia comuna propusa pentru concurs este: 

Constitutia Romaniei, republicata,  

Titlul I si II ale Partii a VI a din Ordonanta de Urgenta Guvernului nr.57/2019, cu modificarile si 

completarile ulterioare,  

Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduit a functionarilor publici. 

Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbate, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Bibliografie specifica pentru Compartimentul monitorizarea procedurilor administrative si 

resurse umane: 

- Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

- Legea  nr.153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile 

ulteroare; 

- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr.52/2003 privind transparent decizionala in administratia publica, republicata. 

 

 

 



Bibliografie specifica pentru Compartiment registrul agricol, cadastru si urbanism: 

-Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarilor lucrarilor de constructii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

-H.G. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

-Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

-Ordin nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Bibliografie specifica pentru Compartiment contabilitate cheltuieli : 

-Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

-H.G nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal. 

-Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

-Ordin nr. 2068/2015 pentru aprobarea formularelor tipizate pentru activitatea de colectare a 

impozitelor si taxe locale desfasurate de organele fiscale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Bibliografie specifica pentru Compartiment venituri, impozite si taxe, urmarire silita : 

-Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

-H.G nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal. 

-Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

-Ordin nr. 2068/2015 pentru aprobarea formularelor tipizate pentru activitatea de colectare a 

impozitelor si taxe locale desfasurate de organele fiscale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Bibliografie specifica pentru Compartiment achizitii publice, patrimoniu, programe, 

proiecte si fonduri europene : 

-Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

-H.G nr.395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor -

referitoare la atribuirea contractelor de achizitii publice – acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizitiile publice. 

-Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de 

achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune 

de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a 

Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. 



-Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de serviciu. 

-HG 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 

privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii. 

-Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in 

procedura de atribuiré a contractelor de achizitie publica. 

-Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale si HG nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referiotoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-

cadru din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale. 

-Ordin 1284/2016 privind atribuirea contractelor finantate din fonduri europene pentru 

beneficiarii/solicitantii privati 

-Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European a Consiliului din 26 februarie 2014 privind 

achizitiile publice. 

 

Bibliografie specifica pentru Compartiment asistenta sociala: 

-Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei; 

-H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor privind 

alocatia pentru sustinerea familiei. 

-O.U.G nr.70/2011 privind masurile de protective sociala in perioada sezonului rece; 

-H.G nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prev. O.U.G 

nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece. 

-Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. 

-Ordinul nr.219/2006 privind activitatile de identificare, interventie si monitorizarea copiilor care 

sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate. 

-Legea 416/2001 privind venitul minim garantat. 

-Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap. 

-O.U.G.nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara privind cresterea copilului, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

Bibliografie specifica pentru Compartiment politia locala: 

-Legea nr.155/2010 legea politiei locale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-H.G nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a 

politiei locale; 

-H.G nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 

privind liberul acees la informatiile de interes public; 

-OUG nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea 

nr. 233/2002 cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Legea nr.61/1991 privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala 

a ordinii si linistii publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- O.U.G nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor; 

- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor; 

- Legea nr.60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice; 

- O.U.G nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor 

romani. 

 


