
ANUNȚ  

 

COMUNA CHINTENI, prin primar, cu sediul în Chinteni, str. Unirii, nr. 232, comuna 

Chinteni, jud. Cluj, anunţă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor 

publice de execuţie vacante de: 

-  consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, la  

Compartimentului Managementul Proiectelor  

- polițist local, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul 

Ordine Publică; 

- referent, clasa III, grad profesional superior, la Compartimentul 

Financiar – Contabil. 

Concursul va avea loc în data de 31 martie  2020,  ora 10.00,  proba  scrisă. 

 

Condiţiile de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziţii 

publice, clasa I, grad profesional superior,  sunt: 

Condiţii generale: 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din Ordonanţa 

de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ . 

Condiţii specifice: 

-studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani. 

 

Condiţiile de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante de polițist local, clasa I, 

grad profesional asistent,  sunt: 

Condiţii generale: 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din Ordonanţa 

de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ . 

Condiţii specifice: 

-studii  universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an. 

 



Condiţiile de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, 

grad profesional superior,  sunt: 

Condiţii generale: 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din Ordonanţa 

de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ . 

Condiţii specifice: 

-studii  liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani. 

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele 

prevăzute la art. 49 din HG 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi se depun, 

la sediul Primăriei comunei Chinteni,  în perioada 28.02.2020 – 18 martie 2020, 

telefon/fax: 0264271771, email: primariachinteni@yahoo.com, persoana de contact: 

Corina Maria Anghel, secretarul general al comunei Chinteni. 

 

 

Bibliografia pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice 

de execuţie vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior – 

Compartimentul Managementul Proiectelor : 

1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

2. Constitutia Romaniei; 

3. Legea. nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

4. 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 modificarile si completarile ulterioare 

 

 

Bibliografia pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice 

de execuţie vacante de polițist local, clasa I, grad profesional asistent: 

 



1. Constituţia României, republicată;  

2. Partea VI -  Titlul, Titlul II – din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

3. Legea poliției locale nr. 155/2010,  cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

5.  Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

6.  Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

7.  Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

Bibliografia pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice 

de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – 

Compartimentul Financiar Contabil: 

 

1.Constituţia României, republicată;  

2. Partea VI -  Titlul, Titlul II – din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

3.  Legea nr.  82 /24.12.1991 a contabilitatii – republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

ulterioare 

5. Ordinul nr. 1792/24.12.2002  pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor istitutiilor publice, precum si 

organizarea , evidenta si raportarea angajamentelor bugetare locale. 

6. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si 

conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si 

instructiunile de aplicare a acestuia, publicat in M.O. nr. 1186/2005; 



7. Ordinul nr. 2021/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice 

privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice; 

 


