
JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI SUDITI

str. Sf.Pantelimon nr. 39;tel.fax:0243278502;e-mail:primariasuditi@yahoo.com

A  N  U  N  T

Primaria comunei Suditi  organizeaza ,in data de  27.02.2013 orele 11,00 la sediu-
sala de consiliu ,in conditiile HG 286/2011,concurs pentru ocuparea:

- postului vacant  de inspector „Achizitii Publice”
-functie contractuala,
Conditiile de participare:
-cetatenie romana;
-varsta prevazuta de reglementarile legale in materie;
-Studii superioare de specialitate,in domeniul economic,financiar-contabil , juridic 

sau administrativ;
-cunostinte  operare pe calculator.
Dosarele trebuie sa contina:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare;
    b)  actul de identitate,original si copie, sau orice alt document care atestă identitatea;
    c)  documente care să ateste nivelul studiilor şi  specializărilor, documente care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specific, original si copii;
    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care 
să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
    f) adeverinţă medicală 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) curriculum vitae;
    h)  documente de atestare a cunostintelor in domeniul IT,original si copii;
    Dosarele se depun la sediul Primariei comunei Suditi,Birou Secretar/Resurse umane - 
pana la data de  28.01.2013.

Conditiile de desfasurare 
Concursul se va desfasura in  3 etape:
Etapa I-selectarea dosarelor:- in perioada 29-31.01-2013;
Etapa a II-a-proba scrisa:-in data de 27.02.2013,orele 11,00 (punctaj minim pentru 

admitere la proba a III-a: -50 din 100 puncte)  ;
Etapa a III-a-interviu: -se sustine de candidatii declarati admisi la proba scrisa, in 
termen de maximum 5 zile de la data desfasurarii probei scrise;

Bibliografie:

1.OUG nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizată*) privind atribuirea contractelor de 
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii;



2.-HG  925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

3-OG 54/2006  privind regimul concesonarii bunurilor proprietate publica;
4.-Normele metodologice din 14.02.2007 de aplicare a OUG nr. 54/2006 privind 

regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, publicate in M.Of. nr. 
146 din 28.02.2007;

5.-HG nr. 1660 /2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitii publice prin mijloace 
electronice;

6.-HG nr. 28/2008,privind aprobarea Continutului cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice,precum si a structurii si metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

7.-Lg. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
8.-Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,cu modificarile si

compl.ulterioare;
Relatii suplimentare la telefon 0243278502; 0243278578.

PRIMAR,    SECRETAR,
SINCAN VASILE VASILE IOANA


