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Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării 

pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuţie, de inspector I 
debutant în cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică, Serviciul administraţie 
publică locală, Biroul evidenţă patrimoniu şi asociaţii de proprietari, Compartiment 
evidenţă patrimoniu, fond locativ. 
 Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 465 din 
O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat. 

Condiţiile specifice: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiinţe economice. 
 Atribuţiile postului: 
Atribuţii specifice: 
- Inventarierea bunurilor imobile din patrimoniul public şi privat al municipiului si 
actualizarea tuturor înregistrărilor specifice; 
- Elaborarea rapoartelor de specialitate în vederea aprobarii proiectelor de hotarâri ale 
Consiliului Local privitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public/privat; 
- Întocmirea documentelor specifice necesare înscrierii în Cartea funciară a bunurilor din 
patrimoniul Municipiului Roman sau după caz, a modificării datelor înscrise; 
- Încheierea protocoalelor de predare-primire a bunurilor care se transmit în administrare; 
- Completarea şi actualizarea bazei de date grafice şi nongrafice a terenurilor aparţinând 
domeniului public şi privat al municipiului; 
- Efectuarea măsurătorilor pentru terenurile din patrimoniul municipiului; 
- Evidenţa, centralizarea şi actualizarea  dosarelor cu solicitări de locuinţe A.N.L.  
- Intocmirea fişelor solicitanţilor de locuinţă A.N.L. pentru solicitanţii care au acces la 
locuinţă, în conformitate cu reglementarile în vigoare; 
- Preluarea situaţiei locuinţelor care se eliberează şi îndeplinirea procedurilor în vederea 
repartizării acestora prin Dispoziţia Primarului. 
- respectă cerinţele  prevăzute de: 

 Ordinul S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entităţilor publice;  

 Procedurile şi instrucţiunile privitoare la sistemul de control intern managerial şi 
managementul calităţii; 

 Regulamentul intern al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor 
publice de interes local fără personalitate juridică; 



 Regulamentele  interne specifice  ; 
 Codul de conduită etică şi integritate al funcţionarilor publici şi personalului 

contractual din cadrul Municipiului Roman; 
 Procedurile,  instrucţiunile  şi legislaţia SSM si SU aplicabile; 

- participă la instruirile interne şi/sau externe; 
- îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de şeful ierarhic superior sau de conducerea 
instituţiei. 
 Bibliografie: 

- O.U.G nr. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:  
- PARTEA a V-a, Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a 
unităţilor administrativ-teritoriale: 
    TITLUL I    Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale, art. 284-297 inclusiv; 
    TITLUL II   Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale 354-364 inclusiv. 
- Partea a VI-a, Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului 
contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, 
TITLUL I, Dispoziţii generale şi TITLUL II, Statutul funcţionarilor publici. 

- Legea nr. 7/1996r, Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare; 
- H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe. 

- Constituţia României(r). 
 Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie 
inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.  
 Dosarele vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente: 
• formularul de înscriere;  
• curriculum vitate, modelul european;  
• copia actului de identitate;  
• copiile ale diplomelor de studii, certficatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări şi perfecţionări;  
• copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei 
publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, 
după caz;  
• copia carnetului de muncă şi după caz, sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru 
perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate studiilor 
necesare ocupării funcţiei publice; adeverinţele trebuie să cuprindă elemente similare 
celor prevăzute în anexa de pe site-ul primăriei şi din care să rezulte cel puţin 
următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate 
pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în 
muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;  
• copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; adeverinţa 
conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul 
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice; 
• copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în 
cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii 
specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;  



• cazierul judiciar;  
• declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii 
de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest 
caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la 
înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică 
competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe 
tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării 
interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care 
candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la 
autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită 
potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, în vederea certificării pentru conformitatea cu originalul. 

Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive: 
a) selecţia dosarelor de înscriere, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 
expirării termenului de depunere a dosarelor; 
b) proba scrisă; 
c) interviul susţinut, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise. 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi „admis” la etapa 
precedentă. 

Concursul se va desfăşura în data de 17.12.2019, ora 10:00, proba scrisă. 
  Locul de desfăşurare al concursului: sediul primăriei Roman. 

      Dosarele se depun în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului pe pagina de 
internet a primăriei Roman şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, până 
la data limită de 03.12.2019, inclusiv, ora 16:00, la cam. 62, serviciul resurse umane, 
salarizare, sediul primăriei. 

      Date de contact:  
          Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul Primăriei Roman, cam. 62,                      
tel.0233208609.  

 
 
        Primar,     Şef Serviciul resurse umane, salarizare 

      Lucian-Ovidiu MICU                               Otilia Gălăţeanu 
 

 
 
                                                        
 


