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Primăria comunei Crucea , cu sediul în sat Crucea nr 151, judeţul Suceava telefon 
0230575591/fax 0230575733, email vrimaria crucea (cb.vahoo.com organizează în data de 
06.01.2021 concurs de recrutare conform prevederilor art. 618 din OUG nr .57/ 2019 privind 
Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare şi HGR nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza art.Il din Legea nr.203/ 2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVlD-19 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere 
vacante de SECRETAR GENERAL AL UAT CRUCEA. ' ’

Concursul se va desfăşură Ia sediul Primăriei comunei Crucea, jud Suceava.
Probele stabilite pentru concurs :
-selecţia dosarelor;
-proba scrisă;
-interviul.
Condiţii de desfăşurarea concursului;

- dosarele candidaţilor se depun la sediul Primăriei comunei Crucea , jud Suceava în perioada 
03.12.2020-22.12.2020;

- selecţia dosarelor se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de 
depunere a dosarelor;

- susţinere proba scrisă în data de 06.01.2020 ora 10̂ ®;
- data interviului 08.01.2020 ora 10^ ;̂
- în vederea participării la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs, care va conţine în 

mod obligatoriu:
-formularul de înscriere;
-curriculum vitae, modelul comun european;
-copia actului de identitate;
-copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări şi perfecţionări;
-copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 

lucrată;
-copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
-cazierul judiciar;
-declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de 

lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 

documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 
comisiei de concurs.

Persoană de contact pentru preluarea dosarelor:
Ţebrean Marius Adrian referent superior în cadrul Primăriei comunei Crucea , telefon 

0230575591/fax 0230575733, email primaria_crucea @yahoo.com.
Condiţii generale de participare Ia concursul pentru ocuparea funcţiei publice de 

conducere vacante de SECRETAR GENERAL AL UAT CRUCEA.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 alin(l) din OUG nr .57/2019 

privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii specifice de participare sunt:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în specialitatea 
ştiinţe juridice, administrative sau ştiinţe politice;
- studii universitare de maşter în domeniul administraţiei publice, management sau în 

specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.



- 5 ani vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Alte condiţii specifice:
In cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de 

secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice, şi care îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la art. 465 alin. (3) şi art. 468 alin. (2) lit. a), pot candida şi persoane care nu îndeplinesc 
aceste condiţii, 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 specialitate 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 specialitate 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.

PRIMAR, 
DORIN RUi?a



Bibliografia
în vederea organizării şi des^şurării concursului pentru ocuparea funcţiei publice de 

conducere specifice de secretar general al comunei Crucea ,jud Suceava

■ Constituţia României, republicată ;
• OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
■ Legea nr 287/2009 Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr 554/2004 Legea Contenciosului Administrativ , cu modificările şi completările 

ulterioare;
■ Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu 

modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice republicată cu 

modificările şi completările ulterioare;
■ Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 

republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente cu modificările şi 
completările ulterioare;
Legea nr 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare;
Legea nr 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată;
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările 
ulterioare;
Legea nr 53/2003 Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale , republicată;
Legea nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi 
completările ulterioare;
Legea nr. 114/1996 Legea locuinţei, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare;
Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare;
Legea 18/1991 Legea fondului funciar,republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;
Ordonanţa Guvernului României nr 27/2002 privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului României nr 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicata şi mmodificată ;
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991 cu modificările şi completările ulterioare;
Ordin nr 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţii 
publice;
Hotărârea Guvernului României nr. 268 /2007pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare;



Hotărârea Guvernului României nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire 
la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă cu modificările şi 
completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările 
ulterioare;
Hotărârea Guvernului României nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind 
procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului 
de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor 
de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor cu modificările şi 
completările ulterioare;
Regulamentul nr 679/2026 privind protecţia persoanelor fizice în cee ace priveşte 
prelucrarea datelor cu character personal şi libera circulaţie a acestor date şi de agrogare 
a Directivei 95/46/CE.

PRIMAR,
DOJRH^RUSH



FIŞA POSTULUI
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI CRUCEA, JUDEŢUL SUCEAVA

Informaţii generale privind postul:
1. Denumirea postului: Seeretar general al comunei
2. Nivelul postului: Funcţie publică de conducere specifică

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii: Superioare Juridice
2. Perfecţionări (specializări) -
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): mediu.
4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): limba engelză- nivel mediu.
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

- Capacitate de a rezolva problemele, creativitate şi spirit de iniţiativă ,capacitate de 
planificare şi de a acţiona strategic,capacitatea de a comunica ,capacitate de consiliere şi 
indrumare,competenţă în redactare ,respect faţă de lege şi loialitate faţă de interesele 
instituţiei,abilitate de analiză şi sinteză, responsabilitate, abilitate de a pune în aplicare soluţii, 
integritate, onestitate, respectarea legilor.
6. Cerinţe specifice: în măsura în care sunt necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii.
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale):

Coordonarea unei echipe mici;
Aptitudini adecvate de conducere şi control;
Capacitatea de a stabili şi menţine anumite standarduri;
Capacitatea de a respecta termenele limită;
Eficienţă în motivare.

Atribuţiile si responsabilităţile postului:

• Atribuţii prevăzute în O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare:

1. Avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile 
primarului,hotărârile consiliului local;
2. Participa la şedinţele Consiliului local;
3. Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local 
şi primar ,precum şi între aceştia şi prefect;
4. Coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statiatică a hotărârilor consiliului local şi 
a dispoziţiilor primarului;
5. Asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile ,instituţiile publice şi persoanele 
interesate a actelor adoptate ale Consiliului Local şi emise de primar
6. Asigura indeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului local si efectuarea 
lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul -  verbal al şedinţelor 
consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local.
7. Pregăteşte lucrările supuse dezbaterii Consiliului local şi a comisiilor de specialitate 
ale acestuia;
8. Poate propune primarului înscierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a 
şedinţelor ordinare ale consiliului local;



9. Efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local a 
consilierilor locali;
10. Numără voturile şi consemnează rezultatul votării ,pe care îl prezintă preşedintelui de 
şedinţă după sau după caz,înlocuitorul ui de drept al acestuia;
11. Informează preşedintele de şedinţă ,înlocuitorul de drept al acestuia ,cu privier la 
cvorumul şi la majoritatea necesaă pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
12. Asigură întocmirea dosarelor de şedinţă ,legarea ,numerotarea paginilor,semnarea şi 
ştampilarea acestora;
13. Urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local ,să nu ia 
parte consilieri locali care nu se încadrează în prevederile legale,informează preşedintele de 
şedinţă,sau,după caz înlocuitorul de drept al acestuia cu privier la asemenea situaţii şi face 
cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
14. Certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii administrative- 
teritoriale;
15. Asigura transparenţa şi comunicarea către autoritatile, instituţiile publice si persoanele 
interesate în condiţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public ,cu modificările şi completările ulterioare;.
16. Eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local ,în afara celor 
cu caracter secret, stabilit potrivit legii.
17. Eliberează copii sau extrase de pe actele de stare civilă pe care le înregistrează şi le 
certifică prin semnătură ca flin onforme cu originalul;
18. Legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirm autenticitatea 
copiilor cu actele originale în condiţiile legii;
19. Coordonează servicii ale aparatului de specialitate ,stabilite de primar;
20. Coordonează şi aplică în părţile ce-1 privesc , activităţile legale de aplicare a Legii 
nr.52/2003 privnd transparenţa decizională în administraţia publică;
21. Sprijină conducerea executivă a Comunei în organizarea şi desfaşuarea alegerilor 
,recesănsămintelor şi altor acţiuni sociale de impact local;
22. Coordonează şi verifică modul de completare şi ţinere la zi a registrului agricol de 
către persoana desemnată în această activitate;

A

23. întocmeşte lucrările privind deschiderea procedurii succesorale notariale;.
24. îndeplineşte atribuţii în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor al comunei;.
25. Răspunde de predarea la arhivă a tuturor documentelor gestionate sau întocmite 
conform procedurii de arhivare;
26. Urmăreşte întocmirea fişelor postului şi a atribuţiilor de serviciu specifice 
locurilor de muncă din instituţie,asigură actualizarea acestora ori de câte ori apar schimbări 
ale conţinutului muncii acestora;
27. Urmăreşte modul de desfăşurare a acţiunilor şi sarcinilor ordonate de conducerea 
executive a Comunei ,prin dispoziţii, estimează consecinşele care decurg din nendeplinirea 
acestor sarcini şi atribuţiuni;
28. întocmeşte fişa de evaluare a performanţelor profesionale, individuale pentru 

personalul din cadrul Primăriei.
29. Respectă regulile de sănătate şi siguranţă specific zonei de lucru; standardele de 

igienă şi sănătate personală;
30. Manifestă disponibilitate către dialog ,receptivitate ,calm,tact în relaţiile de 

serviciu;
31. Respectă cu stricteţe regulile de protecţie a muncii şi P.S.I.din obiectivul unde 

desfăşoară serviciul;



32. Cooperează cu persoanele cu atribuţii specific în domeniul securităţii şi sănătăţii 
în muncă ,atât timp cât este necesar,pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de 
autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;

33. Constituie dosarele cu documentele primate pentru rezolvare potrivit 
nomenclatorului dosarelor şi indicatorul termenelor de păstrare aprobat,pe care le predă 
compartimentului de arhivă;

34. Rezolvă în termen corespondenţa ce i se repartizează;
35. Redactează răspunsurile la adresele primate spre rezolvare legal şi în termen;
36. Păstrează secretul de serviciu;
37. îndeplineşte şi alte atribuţii care decurg din actele normative în vigoare sau sunt 

dispuse de primar sau viceprimar.
38. Răspunde de aducerea la îndeplinire la termen şi în condiţii de calitate a 

atribuţiilor din prezenta fişă şi care decurg din actele normative în vigoare pentru domeniul 
său de activitate.

• Atribuţii de ofiţer de stare civila delegat de primar, prevăzute de Legea nr. 
119/1996 cu privire la actele de stare civilă si de H.G. nr 64/2011 pentru aprobarea 
Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispoziţiilor in materie de stare civUa:

a) întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie, de 
deces si eliberează certificate doveditoare;
b) înscrie menţiuni, in condiţiile legii si ale prezentei metodologii, pe marginea actelor de 
stare civila aflate in păstrare si trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere in registru, 
exemplarul I si II, după caz;
c) eliberează extrase de pe actele de stare civila, la cererea autoritatilor, precum si dovezi 
privind înregistrarea unor acte de stare civila, la cererea persoanelor fizice;
d) trimite formaţiunilor de evidenta a populaţiei, pana la data de 5 a lunii următoare 
înregistrării, comunicările nominale pentru născuţii vii, cetateni romani, ori cu privire la 
modificările intervenite in statutul civil ale persoanelor in varsta de 0-14 ani, certificatele 
anulate la completare, precum si actele de identitate (adeverinţe, buletine/carti de identitate) 
ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut 
acte de identitate;
e) trimite centrelor militare pana la data de 5 a lunii următoarele înregistrării decesului, 
livretul militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei supuse obligaţiilor militare;
f) întocmeşte buletine statistice de naştere, căsătorie, deces;
g) ia masuri de păstrare in condiţii corespunzătoare a registrelor si certificatelor de stare 
civila pentru a evita deteriorarea sau dispariţia acestora;
h) asigura spaţiul necesar destinat numai desfăşurării activitatii de stare civila;
i) atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le 
arhiveaza si le pastreaza in condiţii depline de securitate;
j) propune, anual, necesarul de registre, certificate de stare civila, formulare, imprimate 
auxiliare si cerneala speciala, pentru anul următor, si il comunica serviciului de specialitate 
din cadrul Consiliului Judeţean;
k) se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civila pierdute ori 
distruse -  parţial sau total, după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise;
l) ia masuri de reconstituire sau Întocmire ulteriora a actelor de stare civila, in cazurile 
prevăzute de lege;
m) inainteaza Consiliului Judeţean exemplarul II al registrelor de stare civila, in termenul 
stabilit de lege (30 zile) de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au 
fost operate toate menţiunile din exemplarul I;



n) sesizează imediat serviciul judeţean de specialitate, in cazul dispariţiei unor documente 
de stare civila cu regim special;
o) eliberează persoanelor interesate ( anexa 1) sesizarea pentru deschiderea procedurii 
succesorale notariale.

Primar,
DORIN RUSID


