Având în vedere prevederile art. 66 și art. 58 alin. (1) lit. c) și alin. (2), lit. b) din Legea
nr. 188/1999 (r2), cu modificările și completările ulterioare privind Statutul funcționarilor publici,
vă solicitam avizul privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea funcției
publice de conducere vacantă de Șef serviciu investiții, achiziții publice și programe
europene.
Condiţii de participare
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevazute la art. 66 din Legea 188/1999 (r2)
privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginerești;
- să fie absolvenți de master sau de studii postuniversitare în domeniul
administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției publice;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum
5 ani;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în
condiţiile prezentei legi.
Concursul va avea loc în data de 17.05.2019 ora 1000 proba scrisă și interviul în termen de
maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial
partea a III-a, începând cu data de 17.04.2019 și vor conține obligatoriu documentele prevazute la
art. 143 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea
normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Brănești la numarul de telefon
021.350.12.58, persoană de contact inspector Ștefan Cleopatra – Compartiment resurse umane.
Bibliografia necesară pentru ocuparea funcției de conducere Șef serviciu investiții, achiziții
publice și programe europene
- Constituția României;
- Legea nr. 188/1999 (r2), privind Statutul Funcționarilor Publici, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr.7/2004 (r1) privind Codul de Conduită a funcționarilor publici, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
- Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea
nr. 98/2016
- Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
- Legea nr. 10/1995 (r2) privind calitatea in constructii
- Ordonanta de Urgenta nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare
locala
- Ordonanta de Urgenta nr. 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea
absortiei fondurilor externe nerambursabile
Atributii conform fisei postului

























înscrierea în programul de investiţii a cheltuielilor de capital care întrunesc condiţiile legale
pentru a fi înscrise în program, supunerea acestora analizei comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local.
întocmirea temelor de proiectare pentru obiectivele noi de investitii, pe baza planurilor
urbanistice aprobate, supunerea acestora aprobării ordonatorului de credite;
participarea în comisiile de analiză a ofertelor pentru efectuarea achiziţiilor proiectării şi
execuţiei investiţiilor publice;
analizarea documentaţiilor tehnico-economice ale investiţiilor publice, întocmirea
documentaţiilor pentru avizarea şi aprobarea acestora;
confirmarea pe documentele de plată a cheltuirii sumelor de plată pentru obiective
prevăzute în programul de investiţii în limita prevederilor acestuia şi conform contractelor
încheiate;
asigurarea recepţiilor obiectivelor de investitii, primirea cărţii tehnice a construcţiilor,
predarea obiectivelor în exploatare şi administrare după finalizare;
colaborarea cu instituţiile publice de interes local, stabilite prin legea bugetului de stat, ale
căror investiţii sunt finanţate din bugetul local şi aprobate de Consiliul Local;
verificarea întocmirii corecte, conform contractului/comenzii, a situaţiilor de plată, a
proceselor verbale de recepţie a lucrării şi a ordinelor de lucru;
verificarea pe teren sau prin sondaj, a lucrărilor executate de prestatori în vederea avizării
situaţiilor de plată;
organizeaza, indruma, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii
Compartimentului de Achizitii Publice
raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul
biroului
participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul biroului
intocmeste documentatii de atribuire a contactelor de achizitii publice
asigura buna desfasurare a procedurilor de atribuire
asigura finalizarea documentatiei de atribuire, intocmirea dosarelor de achizitie si arhivarea
acestora conform legislatiei in vigoare
asigura activitatea de informare si de publicare privind pregatirea si organizarea licitatiilor,
obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum si alte informatii care sa edifice
respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica
indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt prevazute in OG nr.34/2006
întocmirea de proiecte cu finanţare internă sau cu fonduri europene pentru dezvoltarea
reţelelor de canalizare, de apă potabilă, de colectare a apelor pluviale etc.;
completarea formularelor standard privind accesarea programelor de finanţare interne si
internaţionale pe teme privind dezvoltarea urbană, asistenţa socială, sănătate, etc.;
colaborează cu organizaţiile neguvernamentale în vederea aplicării de proiecte comune, pe
diverse teme;

