
PRIMĂRIA COMUNEI BORLEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ 

 

Anunță: 

organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de 

execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Borlești: 

 

-  Consilier achiziţii publice clasa I grad profesional principal, în 

cadrul Compartimentului Achiziţii Publice, din aparatul de specialitate 

al primarului comunei Borlești, județul Neamț, cu durată normală a 

timpului de lucru  de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 

 Condiții specifice prevăzute în fișa postului: 

 Studii universitare absolvite  cu diplomă de licență  sau echivalentă în unul 

din domeniile: administraţie publică, ştiinţe economice. 

 Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de  

Consilier achiziţii publice clasa I grad profesional principal:  minimum 5 ani. 

 Condiții de desfășurare a concursului: 

 Proba scrisă va avea loc pe data de 25 ianuarie  2022, ora 10.00 la sediul 

Primăriei comunei Borlești, str. Principală nr. 86, județul Neamț. 

 Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile  de la data publicării 

anunțului  , respectiv în perioada   23 decembrie   2021- 11 ianuarie  2022, până la 

ora 15.00 la sediul Primăriei comunei Borlești, județul Neamț, la registratura 

instituției, telefon/fax 0233297371/0233297353, e- mail: primaria@borlesti.ro, 

persoana de contact STAICU DIANA. 

 Selecție dosare: în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului 

de depunere a dosarelor de concurs, respectiv 18 ianuarie  2022; 

 Interviu: 28 ianuarie  2022, ora 10.00. 

Detalii suplimentare la sediul instituţiei,compartiment Resurse Umane sau 

la telefon 0233.297.371, persoana de contact STAICU DIANA. 

 

PRIMAR, 

GEORGE MUTU  

 

 

 

mailto:primaria@borlesti.ro


BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA STABILITE IN VEDEREA SUSTINERII 

CONCURSULUI: 

1) Constituția României, republicată - Integral; 

2)  Titlul I si II ale părţii a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3) Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea 

tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare - Integral; 

4) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și 

bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare- Integral; 

5) Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare – Integral;  

6) H.G.R nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cardru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice-Integral; 

7)  Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire 

a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a 

contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor-Integral. 
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