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ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 

PRIMARIA COMUNEI BODESTI 

Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 

Nr. 4181 din 12.07.2017 
 
 

Anunț 
concurs consilier, grad profesional debutant 

 
 Având în vedere prevederile art. 58 alin.(2) lit. b  din Legea nr. 188/1999 republicată cu 

modificările şi completările ulterioare şi art.11 alin. (2)  si art. 22 din HG. nr. 611/2008 cu 

modificările  şi completările ulterioare vă înştiinţăm că instituţia noastră organizează concurs de 

recrutare în zilele de 16 şi 18  august 2017, la Primăria comunei Bodești, pentru ocuparea 

următoarei  funcţie  publice  vacante: 

- funcţia publică:  consilier, grad profesional debutant; 

- Compartimentul: relații publice, registratură, stare civilă și arhivă;  

- probele stabilite pentru concurs: - proba scrisă la data de 16 august  2017 orele 1000  şi 

interviu la data de  18 august 2017 orele 1000   ; 

- condiţiile generale:  prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 republicată cu 

modificările şi completările ulterioare 

- condiţiile specifice prevăzute în fişa postului : 

o studiile: conform art. 9 lit a) din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările şi completările 

ulterioare – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

o vechimea în specialitatea studiilor, potrivit art. 57 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare:  nu este cazul ;  

o alte specializări, abilităţi şi competenţe: cunoştinţe operare calculator, absolvent a unui 

curs autorizat - utilizarea Microsoft Office, internet și poștă electronică;  

- Bibliografia: 

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificarile si 

completările ulterioare;.  

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al functionarilor publici;  

4. Noul Cod civil- Titlul II-Casatoria (art.266-art.404) 

5. Legea nr 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal si libera circulație a acestor date ; 

6. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a 

petițiilor, aprobata cu modificări prin Legea 233/ 2002 ; 

7. Legea 119/ 1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
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8.  Ordonanța Guvernului 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativa a 

numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare; 

9.  Hotărârea Guvernului nr. 64 din 2 martie 2011 pentru aprobarea metodologiei cu privire la 

aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare; 

10.  Hotărârea Guvernului 123/ 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

Legii 544/ 2001 privind accesul la informațiile de interes public. 

 

 Vă mulţumim! 

 

PRIMAR 

   Barna Marinel 


