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A N U N Ţ 

          Primăria comunei Strunga , judeţul Iaşi, în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea 

nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art. 39 , alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui număr de 2 funcţii publice de 

execuţie , vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, după cum urmează : 

1. Consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului stare civilă ; 

2. Referent, clasa III, grad profesional debutant în cadrul compartimentului financiar- 

contabil. 

- Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Strunga , judeţul Iaşi. 

- Proba scrisă va avea loc în data de 12.01.2015, ora 10.00 

- Interviul va avea loc în data de 16.01.2015 , ora 10.00 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei comunei Strunga , 

judeţul Iaşi , până la data de 08.12.2014 , incepand cu data de 17.11.2014. 

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primariei comunei Strunga , judeţul Iaşi , la 

secretarul comunei şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din 

H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: 

a) formularul de înscriere ; 

b) copia actului de identitate; 
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c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

d) 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; 

e) cazierul judiciar; 

f) 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; 

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

poliţie politică, conform O.U.G. nr.24/2008; 

h) curriculum vitae. 

Copiile de pe actele menţionate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de 

concurs. 

  

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 

  

1. Condiţii generale : candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile generale prevăzute de 

art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici , republicată , cu 

modificările şi completările ulterioare , după cum urmează ; 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe 

bază de examen medical de specialitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 



h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 

contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea 

justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă 

cu exercitarea funcţiei publice; 

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat ontractual individual de muncă 

pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 

2. Condiţii specifice : 

a)     pentru funcţia publică de consilier , clasa I , grad profesional debutant in cadrul 

compartimentului de stare civila – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 

de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic , administrativ , economic. 

Vechime : Nu este cazul. 

b)    pentru funcţia publică de referent , clasa III , grad profesional debutant in cadrul 

compartimentului financiar-contabil – studii medii , absolvite cu diplomă de bacalaureat . 

Vechime : Nu este cazul. 

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

A . Probele stabilite pentru concurs : 

-         selecţia de dosare ; 

-         proba scrisă ; 

-         interviul . 

1. Dosarele se pot depune până la data de 08.12.2014 ora 15.00; 

C. Data organizării concursului: 

- proba scrisă – 12.01.2015 ora 10.00 ; 

- interviul  - 16.01.2015 ora 10.00. 

  

BIBLIOGRAFIE 



pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi în compartimentul stare civilă, consilier, clasa I, 

grad profesional debutant  

1. Constituţia României - republicată în Monitorul Oficial nr. 

767/31.10.2003 . 

2. Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale , 

republicata in M.Of.partea I, nr. 123/20.02.2007 , modificată şi completata. 

3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici , 

republicată in M.Of. partea I , nr. 365/29.05.2007. 

4. Legea nr.7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici , 

M.Of. partea I, nr. 525/02.08.2007. 

5. Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica , M.Of. partea I , nr. 70/03.02.2003. 

                 6. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public , M.Of. 

partea I , nr. 663/23.10.2001. 

                 7. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor , M.Of. 

partea I , nr. 84/01.02.2002. 

                 8. Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ , M.Of. partea I , nr. 

1154/07.12.2004. 

                 9. Legea nr. 21/1991 a cetateniei romane , republicata , M.Of. partea I, nr. 

576/13.08.2010. 

                 10. Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional 

privat , M.Of. partea I , nr. 245/01.10.1992. 

                 11. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila , republicata, M.Of. partea I , 

nr. 743/02.11.2009. 

               12. H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a 

dispoziţiilor în materie de stare civilă , M.Of. partea I , nr. 151/02.03.2011. 



               13. O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor , M.Of. partea I , nr. 544/01.09.2001. 

               14. O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor 

persoanelor fizice , M.Of. partea I , nr. 68/02.02.2003. 

               15. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor , M.Of. partea I , nr. 

410/25.07.2001. 

               16. Legea nr. 4/1953 Codul Familiei , republicata , M.Of. partea I , nr. 13/18.04.1956. 

               17. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale , M.Of. partea I , nr. 71/09.04.1996. 

               18. H.G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, M.Of. partea I 

, nr. 575/05.08.2002. 

               19. H.G. nr. 495/1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie 

, M.Of. partea I , nr. 246/19.09.1997. 

BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Strunga , judeţul Iaşi în compartimentul financiar -contabil , referent , 

clasa IIII, grad profesional debutant  

1. Constituţia României, publicată în MOF nr. 767/31.10.2003, revizuită prin Legea nr. 

429/2003 ; 

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(2) în M.O. F. Nr. 

365/2007, cu modificarile şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 7/2003 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată(1) în 

M.O.F. nr. 525/02.08.2007; 

4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (1) în M.O. nr. 

123/20.02.2007; 

5. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare, publicată în M.O. nr. 279/2003; 

6. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea 

în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, publicată în B.O.F. nr. 

132/18.11.1969, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor 

socialiste, publicat în B.O.F. nr. 64/06.07.1976; 

8. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (4), în M.O. Partea I, nr. 454/18.06.2008; 

9. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

publicată în M.O.F. Partea I, nr. 618/18.07.2006; 



10. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în M.O.F. Partea I, nr. 

597/13.08.2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

11. O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, 

cu modificările şi completările ulterioare, republicată 1, în M.O.F. nr. 295/16.04.2008; 

12. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 

publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat 

în M.O.F. nr. 37/23.01.2003, cu modificarile şi completările ulterioare; 

13. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului, 

publicat în M.O.F. Partea I, nr. 206/10.03.2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată (1) 

în M.O.F. Partea I nr. 799/12.11.2003; 

5. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1482/2001 pentru aprobarea Precizărilor 

privind previzionarea încasărilor şi plăţilor sectorului public, publicat în M.O.F. nr. 

479/21.08.2001 

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/714440 sau 0767/803872, în 

intervalul orar 09:00 – 15:00 de luni până joi, iar vinerea 09:00 – 12.00. 

PRIMAR, 

Prof. LAZĂR MARIANA 

  

Intocmit,  

Secretar,  

Ureche Costel 

 


