
 

PRIMĂRIA COMUNEI DĂNEȘTI  

ANUNȚĂ 

organizarea concursului de recrutare 

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE clasa I, grad profesional superior, - (Compartimentul 

achiziții publice, urbanism și amenajarea teritoriului); 

 
1. data, ora și locul desfăşurării probei scrise: 28 decembrie 2021, ora 10,00 la 

sediul Primăriei comunei Dănești; 
2. dosarele de înscriere se depun în perioada 26 noiembrie 2021-15 decembrie 

2021 orele 15,00 la secretariatul Primăriei comunei Dănești, județul Harghita. 
3. condiţiile de participare: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă   
- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 

funcției publice; 
4. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului: 

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.; 

5. coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând 
adresa de corespondenţă, telefon/fax, e-mail, numele și prenumele 
persoanei de contact şi funcţia publică deţinută: Persoana de contact d-na 
Bogacs Angyalka-Klara, secretar general al comunei Dănești, e-mail: 
danfalva@yahoo.com, danesti@hr.e-adm.ro, tel. 0728269637; 

6.  bibliografie/tematică: 
1. Constituţia României, republicată 

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice; 

6. Legea Nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de 

interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

7. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Hotărârea Guvernului 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; 
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9. Legea Nr. 50/1991 *** Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

12. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 


