ROMANIA
JUDETUL BACAU
UAT COMLTNA PLOPANA
PRIMARIA PLOPANA
Telefonifax 023 42200 L I I 023 42200 5 I
Nr 4801 dn04.12.2020
ANLINT CONCURS
Avdnd in vedere prevederile art. 618(2) din OUG nr 5712019 privind
Codul administrativ,coroborate cu prevederile art 43(1) din HG nr 611/2008, qi
cu art II din Legea 20312020 pentru modificarea Legii nr 5512020 privind unele
mdsuri pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID-l9,
Primaria comunei Plopana organizeaza concurs pentru ocuparea unui post
temporar vacantde referent clasa III, gradul profesional superior , in cadrul
compartimentului ,,tehnic, urbanism, cadastru", avdnd ca principald atribulie
achiziliile publice. Postul este cu normd intreag6 cu timp de lucru de 8 ore lzi,
40 ore/s6ptdmdnd.
Conditiile generale pentru ocuparea postului de functionar public de
execulie sunt cele stabilite prin art. 465 din OUG w 5712019 privind Codul
administrativ;
Condiliile specifice pentru postul de referent superior in compartimentul
,,tehnic, urbanism, cadastru", sunt : studii liceale, respectiv studii medii liceale,
ftnalizate cu diplomd de bacalaureat, vechime minimd in specialitatea studiilor
7 ani qi perfecfionare/specializare in domeniul achiziliilor publice, dovedite cu
documente emise in condiliile legii.
Data pentru desfagurarea concursului (proba scrisd) este 23 decembrie ora
10,00, la sediul UAT Plopana.
Perioada de depunere a dosarelor va fi 7 decembrie - 14 decembrie
2020.

Bibliografie:
Constitulia Romdniei, O.U.G. nr 5712079 privind Codul administrativ,
Legea nr 9812016 privind achizi[iile publice, cu modificdrile qi complet[rile
ulterioare, Hotar0rea Guvemulu i nr 39 5 1201 6 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizilie publicd/acordului - cadru din Legea nr. 9812016 privind achiziliile
publice, Legea712004 privind Codul de conduitd a functionarilor publici, Legea
161120030 pentru asigurarea transparenlei in exercitarca demnitdlilor publice, a
funcJiilor publice qi in mediul de afaceri, prevenirea qi sanclionarea corupfiei.
Persoana care va primi dosarele de concurs este Dorneanu Gheorghe
secretar general al comunei Plopana, acesta put6nd s[ fie contactat la telefon
023 422001 7, 07 6907 t 502, e-mail secretar@comunaplopana.

