
ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE – 

SECRETAR GENERAL U.A.T. SĂCĂȘENI, 
 JUDEȚUL SATU MARE 

 

În temeiul prevederilor art. 618 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, vă înştiinţăm că, Primăria comunei Săcășeni, cu sediul în localitatea Săcășeni, nr. 
467, judeţul Satu Mare, cod poştal 447275, telefon 0261822605, fax 0261822608, e-mail: 
primaria@primaria-sacaseni.ro, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere specifice vacante de Secretar General al Comunei Săcășeni din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Săcășeni, judeţul Satu Mare, pe durată 
nedeterminată, cu program normal de lucru de 8 ore/zi, adică 40 ore/săptămână. 

Calendarul concursului: 

1. Publicitatea concursului se va asigura începând cu data de 04.01.2022 pe site-ul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici şi pe site-ul Primăriei comunei Săcășeni, judeţul Satu 
Mare. 

2. Selecţia dosarelor: în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de 
depunere a dosarelor. 

3. Proba scrisă: 07.02.2022, ora 10,00, la sediul Primăriei comunei Săcășeni, judeţul Satu Mare. 
4. Interviul: în maxim 5 zile de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei comunei 

Săcășeni, judeţul Satu Mare.  

Termenul de depunere a dosarelor de concurs la registratura Primăriei comunei Săcășeni, 
judeţul Satu Mare va fi de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv 04.01.2022 – 
25.01.2022. 

Persoană de contact: Kin Ioan Laurențiu, telefon 0728028072, e-mail: primaria@primaria-
sacaseni.ro   Secretarul delegat al comunei          

          Condiţiile de participare la concurs pentru funcţia publică de conducere vacantă – 

Secretar General al UAT Comuna Săcășeni: 

            Condiţii generale: 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 alin (1), art. 613 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

a) Condițiile generale de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice de 
conducere, specifice vacante sunt prevăzute la art. 465 alin (1) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

b) Condițiile specifice sunt: 
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, sau echivalentă, în 
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specialitatea juridică, administrativă sau științe politice; 

- absolvenţi cu diplomă 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.; 

- 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. 
 

 

 

Alte condiții specifice: 

(1) În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcției publice de conducere 
de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, în specialitatea juridică, administrativă sau științe 
politice și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 465 alin (3) și art. 468 alin (2) lit. 
A), pot candida și persoane care nu îndeplinesc aceste condiții, 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 
specialitatea 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 
specialitatea juridică, administrativă sau ştiinţe politice; 

c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă 
specialitate. 

(2) În situația prevăzută la alin (1) ocuparea funcției publice de conducere de secretar general 
al comunei se face pe perioadă nedeterminată, cu obligația absolvirii cu diplomă a 
studiilor universitare de master, în specialitatea juridică, administrativă sau științe politice 
, în termen de 4 ani de la data numirii, sub sancțiunea eliberării din funcția publică. 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIE 

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Partea a III-a, Titlul I ,,Dispoziţii generale”, Titlul V Capitolul I ,,Dispoziţii 

generale”, 
Capitolul III ,,Consiliul local”, Capitolul IV ,,Primarul”, Capitolul VIII ,,Actele 
autorităţilor administraţiei publice locale”, Titlul VII Capitolul I ,,Secretarul general 
al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale” şi 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, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5.Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
6.Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
7.Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
8.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
9.O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu 
modificările si completările ulterioare; 

10.Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, rerepublicată, cu modificările şi 
 completările ulterioare; 
11.    Legea nr. 18/1991, Legea fondului funciar, republicata, cu modificările și completările 
 ulterioare; 
           12.Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările 
 ulterioare; 
13.    Legea nr. 223/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului României nr.33/2002 
 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice 
 centrale si locale; 
 

 

TEMATICA 

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Partea a III-a, Titlul I ,,Dispoziţii generale”, Titlul V Capitolul I ,,Dispoziţii 

generale”, 
Capitolul III ,,Consiliul local”, Capitolul IV ,,Primarul”, Capitolul VIII ,,Actele 
autorităţilor administraţiei publice locale”, Titlul VII Capitolul I ,,Secretarul general 
al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale” şi 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, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5.Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
6.Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
7.Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
8.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
9.O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu 
modificările si completările ulterioare; 

10.Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, rerepublicată, cu modificările şi 
 completările ulterioare; 
11.    Legea nr. 18/1991, Legea fondului funciar, republicata, cu modificările și completările 
 ulterioare; 
           12.Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările 
 ulterioare; 
13.    Legea nr.223/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului României nr. 33/2002 
 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice 
 centrale si locale; 
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