
  

 
 

                                                 A N U N Ţ 
 

COMUNA POMÂRLA, judeţul Botoşani, în baza O.U.G nr.57/2019, organizează concurs 
la sediul său din localitatea Pomârla, județul Botoșani, în data de 18 august 2021, ora 1000, 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de:  

 
1. CONSILIER ASISTENT Clasa I - Compartiment resurse umane, stare civilă, autoritate 

tutelară și registratură. 
2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 
3. probă suplimentară – nu este cazul. 
4. Data de sustinere a probei scrise:  18 august 2021, ora 10:00 – Primăria comunei 

Pomârla, județul Botoșani;  
5. condiţiile de participare: 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul științelor administrative,  

- minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 alin.1 din O.U.G 

nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
6. perioada de depunere a dosarelor de concurs 15 iulie 2021 – 03 august 2021 și data 

afișării anunțului – 15 iulie 2021. 
7. Persoană contact: Ioana RUSU, consilier asistent în cadrul Compartimentului buget, 

contabilitate, taxe și impozite. 
Telefon: 0231622802 / fax: 0374092172, mobil: 0729541288 
Email primariapomirla@yahoo.com 

 
 
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. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97 / 2005 privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români; 
6. Legea nr.119 / 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată; 
7. Ordonanţa Guvernului nr.41 / 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale 
administrativă a numelor persoanelor fizice şi actele de identitate ale cetăţenilor 
români. 
TEMATICA: 
1. Constituţia României, republicata: 
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- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale; 
- Administraţia publică locală. 
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019,cu 
modificările şi completările ulterioare – Statutul funcţionarilor publici: 
- Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici si personalului 
contractual din administraţia publică; 
- Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice; 
- Clasificarea functiilor publice; 
- Gradele profesionale ale functionarilor publici; 
- Prerogativele de putere publică; 
- Drepturile functionarilor publici; 
- Îndatoririle functionarilor publici; 
- Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici; 
- Suspendarea raportului de serviciu; 
- Încetarea raporturilor de serviciu. 
3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare : 
- Principii şi definiţii; 
- Dispoziţii speciale. 
4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
- Dispozitii generale; 
- Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; 
- Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la 
sănătate, la cultură şi la informare; 
- Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste 
participarea la luarea deciziei; 
- Solutionarea sesizarilor si reclamatiilor privind discriminarea bazate pe criteriul de 
sex. 
5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români : 
- Enumerati cazurile pentru care serviciile publice comunitare de evidentă a 
persoanelor eliberează un alt act de identitate; 
- Enumeraţi documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu. 
6. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, rerepublicată : 
- Întocmirea actului de deces. Menţionaţi cine întocmeşte actul de deces şi care sunt 
termenele de declarare a deceselor; 
- Înscrierea menţiunilor în actele de stare civilă. Precizaţi actele în care se înscriu 
menţiuni cu privire la modificările intervenite în starea civilă a persoanei şi în ce cazuri 
se pot înscrie aceste menţiuni; 
- Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a 
menţiunilor. 
7. Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale 
administrativă a numelor persoanelor fizice si actele de identitate ale cetăţenilor 
români : 
- Schimbarea numelui pe cale administrativă 

 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Pomârla , 

judeţul Botoşani, în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ.  
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul 

Primăriei Comunei Pomârla. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Comunei Pomârla  şi la 

telefon 0231/622802, email primariapomirla@yahoo.com.  
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