
 

 
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului  (UE) 2016/679                                                                                                 
PRIMĂRIA COMUNEI BUDILA   
www.budila.ro                   pagina 1 din 1 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  
Str. Principală nr. 261, BUDILA, cod 507030, Tel/fax: 40-268-518153 

www.budila.ro,    E-mail: primariabudila@yahoo.com  
 

Nr.  7329  din  06.05.2022 

                                                                                                                  
 
                                                      ANUNȚ 
 
 
 

              Primăria comunei Budila, județul Brașov, organizeaza concurs de 
recrutare în conformitate cu dispozitiile H.G. nr. 611/2008 privind dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare si ale 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ pentru ocuparea 

functiei publice de conducere specifica vacanta de secretar general al    
comunei Budila în data de 27.06.2022 
 
 

1. Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 
ore/saptamana. 
2. Probele stabilite pentru concurs sunt : selectia dosarelor, proba 
scrisa si interviul. 
3. Conditiile de ocupare a unei functii publice sunt : 

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) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie 
publică.  
Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de 
specialitate, de către medicul de familie, respectiv 

pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor 
specializate acreditate în condiţiile legii; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de 
lege pentru ocuparea funcţiei publice; 
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea 
funcţiei publice; 
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, 
infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei 
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infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea, amnistia post - condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita 
profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre 
judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul 
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 
k) nu a fost lucrător al securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile 
prevăzute de legislaţia specifică. 
4. Conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice sunt : 
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta in specialitate juridica, administrative sau stiinte politice; 
- condidatii trebuie sa fie absolventi cu diploma ai studiilor universitare de 
master  în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă 
conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
- vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice 5 
ani. 
În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei publice 
de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care 
au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice, şi care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (3) şi art. 468 alin. (2) lit. a), pot candida 
şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine: 
a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi 
îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a); 
b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice; 
c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
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respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, în altă specialitate. 
Principalele atribuții din fișa postului sunt următoarele: 
(1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 
îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: 
a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate 
dispoziţiile primarului, respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, 
hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, după caz; 
b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean; 
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre 
consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, 
precum şi între aceştia şi prefect; 
d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor 
consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului 
judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean; 
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi 
persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a); 
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului 
judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, 
întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale 
consiliului judeţean, şi redactarea hotărârilor consiliului local, respectiv ale 
consiliului judeţean; 
g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a 
consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia; 
h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul 
constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care 

face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează; 
i) poate propune primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean 
înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale 
consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean; 
j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele 
consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean a consilierilor locali, 
respectiv a consilierilor judeţeni; 
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k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă 
preşedintelui de şedinţă, respectiv preşedintelui consiliului judeţean sau, 
după caz, înlocuitorului de drept al acestuia; 
l) informează preşedintele de şedinţă, respectiv preşedintele consiliului 
judeţean sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la 
cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a 
consiliului local, respectiv a consiliului judeţean; 
m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, 
semnarea şi ştampilarea acestora; 
n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, 
respectiv ale consiliului judeţean să nu ia parte consilierii locali sau consilierii 
judeţeni care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează 
preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept 
al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile 
prevăzute de lege în asemenea cazuri; 
o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva 
unităţii/subdiviziunii administrativ- teritoriale; 
p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte 
administrative de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de 
preşedintele consiliului judeţean, după caz. 
(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în 
situaţiile prevăzute la art. 147 alin. (1) şi (2) sau, după caz, la art. 186 alin. 
(1) şi (2), secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ- teritoriale 
îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile 
curente. 
(3) Secretarul general al comunei, al oraşului, al municipiului, respectiv al 
subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului comunică o sesizare 
pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum 
şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, în a cărei circumscripţie 
teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu: 
a) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situaţia în 
care decesul a survenit în localitatea de domiciliu; 
b) la data luării la cunoştinţă, în situaţia în care decesul a survenit pe raza 
altei unităţi administrativ-teritoriale; 
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c) la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei rază de 
competenţă teritorială se află imobilele defuncţilor înscrişi în cărţi funciare 
înfiinţate ca urmare a finalizării înregistrării sistematice. 
(4) Sesizarea prevăzută la alin. (3) cuprinde: 
a) numele, prenumele şi codul numeric personal ale defunctului; 
b) data decesului, în format zi, lună, an; 
c) data naşterii, în format zi, lună, an; 
d) ultimul domiciliu al defunctului; 
e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidenţele 
fiscale sau, după caz, în registrul agricol; 
f) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume şi adresa la 
care se face citarea. 
(5) Atribuţia prevăzută la alin. (3) poate fi delegată către una sau mai multe 
persoane care exercită atribuţii delegate de ofiţer de stare civilă, prin 
dispoziţia primarului la propunerea secretarului general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
(6) Primarul urmăreşte îndeplinirea acestei atribuţii de către secretarul 
general al comunei, al oraşului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii 
administrativ-teritoriale a municipiului sau, după caz, de către ofiţerul de 
stare civilă delegat, în condiţiile alin. (5). 
(7) Neîndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. (3) atrage sancţionarea 
disciplinară şi contravenţională a persoanei responsabile. 
(8) Secretarii generali ai comunelor şi cei ai oraşelor unde nu funcţionează 
birouri ale notarilor publici îndeplinesc, la cererea părţilor, următoarele acte 
notariale: 
a) legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, în vederea 
acordării de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul 
comunelor şi oraşelor a beneficiilor de asistenţă socială şi/sau serviciilor 
sociale; 
b) legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, cu excepţia 
înscrisurilor sub semnătură privată. 
5. Desfasurarea concursului: 

- Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in perioada  27.05.2022 -
15.06. 2022 la sediul Primariei Comunei Budila ,str.Principală nr.261 judetul 
Brașov  de luni pana vineri  intre orele 9:30 – 14:30, telefon/fax :0268518153 
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, persoana de contact- Mucilenița Lidia inspector superior. 
- Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, 
documentele prevazute de art. 49, alin (1) din H.G. nr. 611/2008, astfel: 
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008; 
b) curriculum vitae, modelul comun european; 
c) copia actului de identitate; 
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă 
efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 
e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, 
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, 
după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a 
candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master 

în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru 
perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea 
studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea 
profesiei; 
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de 
familie al candidatului; 
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru 
efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară 
îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin 
probă suplimentară; 
i) cazierul judiciar; 
j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii 
corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste 
lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile 
prevăzute de legislaţia specifică. 
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau 
insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu 
originalul de catre secretarul comisiei de concurs. 
Selectia dosarelor are loc in perioada   17.06 .2022-  23.06 .2022 
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- Proba scrisa se va organiza la sediul Primariei comunei Budila, judetul 
Brașov , in data de     27.06 .2022, ora 10.00. 
- Sustinerea probei interviu se va comunica odata cu afisarea rezultatelor la 
proba scrisă.  
 
6.Bibliografie 
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7. Tematica 

In ceea ce priveste tematica bibliografia va fi studiata integral. 
 
                                                              PRIMAR , 
                                                      IRIMIA   MARȘAVELA 
                                       
 


