
ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
COMUNA R 

PRIMAR
Strada Principala nr.1, Loc. Râmet, Jud. Alba 

tel/fax 0258880026 
E-mail: primar_rimet@ab.e-adm.ro 

ANUNT 
PRIMARIA cOMUNEI RÂMET organizeaz� la sediul institu�jei din str. Principal�, 

nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durat� nedeterminat�, a unui post 

vacant, func�ie public� de conducere specific� de SECRETAR GENERAL COMUNEI

RAMET din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Râmet, 

Durata timpului de munc� pentru functia public� de conducere specific� de
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI R este de 8 ore/zi, respectiv 40 

ore/säpt�mân�, respectiv durat� normal� a timpului de munc�.

Conditile de desfä_urare ale concursului sunt:
-Proba suplimentar� pentru testarea cuno_tin�elor in domeniul tehnologiei

informa�iei: 27.05.2022, orele 110- sediul Prim�riei Comunei Râmet, sala de sedinte 
Proba scris�: 06.06.2022, orele 110 - sediul Prim�riei Comunei Râmet, sala 

de _edinte;
- Interviul: se va sus�ine într-un termen de maximum 5 zile lucr�toare de la data 

sustinerii probei scrise. 
- Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 11.04.2022 02.05.2022 

(orele 160) la sediul Primäriei Comunei Ráme�.

Conditile de participare la concurs sunt 
-studii universitare de licent� absolvite cu diplom� de licen�� sau echivalent� în 

domeniul _tiin�e juridice, _tiinte administrative sau _tiinte politice; 

absolventi cu diplom� ai studiilor universitare de master în domeniul 

administra�iei publice, management sau în specialitatea studilor necesare ocup�rii

func�iei publice sau cu diplom� echivalent� conform prevederilor art. 153 alin. (2) din 

Legea educa�iei na�ionale nr. 1/2011, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare 
vechime in specialitatea studilor minim 5 ani; 

absolventi de studii universitare de licent� absolvite cu diplom�, respectiv studii 

superioare de lung� durat� absolvite cu diplom� de licent� sau echivalent�, în 

specialitate juridic�, administrativ� sau _tiinte politice _i îndeplinesc condi�iile prev�zute 
la art. 468 alin. (2) lit. a); 



absolventi care au studii universitare de licent� absolvite cu diplom�, respectiv 

studi superioare de lung� durat� absolvite cu diplom� de licen�� sau 

echivalent�, în specialitate juridic�, administrativä sau _tiinte politice

absolven�i care au studii universitare de licent� absolvite cu diplom�, respectiv 

studi superioare de lung� durat� absolvite cu diplom� de licen�� sau 

echivalent�, în alt� specialitate. 

- cuno_tinte PC nivel mediu din: 

I.Concepte de baz� ale tehnologiei informat�iei (IT) 
II. Utilizarea computerului _i organizarea fi_ierelor 

II. Procesare de text 
IV. Calcul tabelar
V. Baze de date 

VI. Prezent�ri 
VII. Informa�ie _i comunicare 

Candidatii trebuie s� îndeplineasc� condi�iile de ocupare a unei functii

publice, prev�zute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modific�rile _i complet�rile ulterioare, dup� cum urmeaz�:

a) are cet��enia român� _i domiciliul în România;
b) cunoa_te limba român�, scris _i vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniti 
d) are capacitate deplin� de exerci�iu; 
e) este apt din punct de vedere medical;
f îndepline_te condi�iile de studii _i vechime în specialitate prev�zute de lege pentru

Ocuparea functiei publice;
g) indepline_te condit�ile specifice, conform fi_ei postului, pentr

publice
h) nu a fost condamnat� pentru s�vâr_irea unei infrac�juni contra umanita�il, contra

statului sau contra autoritä�i, infrac�jiuni de coruptie sau de serviciu, infrac�iuni care 
impiedic� înfäptuirea justitiei, infrac�iuni de fals ori a unei infractiuni s�v�r_ite cu intentie
care ar face-o incompatibil� cu exercitarea func�iei publice, cu exceptia situa�iei în care 
a intervenit reabilitarea, amnistia post - condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie public� sau de a exercita profesia 
ori activitatea în executarea c�reia a sävâr_it fapta, prin hot�râre judec�toreasc� 
definitiv�, în condi�ile legii 

j) nu a fost destituitä dintr-o func�ie public� sau nu i-a incetat contractul individual de 
munc� pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

k) nu a fost lucrätor al Securita�i sau colaborator al acesteia, îin condi�ile preväzute 
de legisla�ia specific�. 

ocuparea func�iei

BIBLIOGRAFIE _i TEMATICA pentru postul de SECRETAR GENERAL AL 
COMUNEI RÂMET din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Râmet 

1. Constitu�ia României, republicat�; 
2. Titlul I al Pärti nr. I, Partea A II-a, Partea a V-a, Titlul I _i ll ale p�rt�ii a Vl-a 

din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modific�rile _i complet�rile ulterioare



3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea _i sanc�ionarea tuturor

formelor de discriminare, republicat�, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de _anse _i de tratament între femei _i 

brba�i, republicat�, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare; 

5. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative republicata, cu modific�rile si complet�rile ulterioare 

6. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modific�rile si 

complet�rile ulterioare; 
7. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modific�rile _i completärile ulterioare 

8.Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului _i urbanismul, cu modific�rile 

_i complet�rile ulterioare, 

9.Legea cadastrului _i a publicit��i imobiliare nr. 7/1996, republicat�, cu modificárile 

_i complet�rile ulterioare 
10. Ordonanta de Guvern nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modific�rile �i 

complet�rile ulterioare 
11.Ordinul nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a 

registrului agricol pentru perioada 2020-2024 

12. Totul despre Hardware -Winn L. Rosch - Editura Teora 

13. Retele de calculatoare Petre Norton - Editura ALL; 
14. MOC 20411 Administering Windows Server2012.

Candida�i vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia 
inclusiv republic�rile, modific�rile _i stabilit� în vederea sustinerii concursului, 

complet�rile acestora. 

Atributile stabilite în fi_a postului pentru postul de SECRETAR GENERAL AL 

COMUNEl RIMET din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Rimet

Sunt: 

a) avizeaz� proiectele de hot�râri _i contrasemneaz� pentru legalitate dispozi�ile 

primarului, respectiv hot�rârile Consiliului Local Râmet;

b) particip� la _edin�ele consiliului local;

c) asigur� gestionarea procedurilor administrative privind rela�ia dintre consiliul local

_i primar, precum _i cu Institutia Prefectului - Judetului Alba; 

d) coordoneaz� organizarea arhivei _i eviden�a statistic� a hot�rârilor consiliului local 

_i a dispozi�ilor primarului,
e) asigur� transparen�a _i comunicarea c�tre autoritäjile, institu�ile publice _i 

persoanele interesate a actelor prev�zute la lit. a) 
1)asigur� procedurile de convocare a consiliului local, efectuarea lucr�rilor de 

secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al _edintelor 
consiliului local pe care-l supune aprob�rii în _edin�a urm�toare a consiliului local, _i 

redactarea hot�rârilor consiliului local; 

g) asigur� preg�tirea lucr�rilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv comisiilor 

de specialitate ale acestuia; 

h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asocia�tii _i funda�i, aprobatå cu modific�ri _i complet�ri prin Legea nr. 



246/2005
asociatilor de dezvoltare intercomunitar� din care face parte unitatea administrativ 
teritorial� în cadrul c�reia func�ioneaz�; 

)poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a 
sedintelor ordinare ale consiliului local; 

) efectueaz� apelul nominal �i tine evidenta participåri la _edintele consiliului local a 
consilierilor locali;

cu modific�rile _i completärile ulterioare, actul constitutiv _i statutul

k) num�r� voturile _i consemneaz� rezultatul votärii, pe care il prezintä pre_edintelui 
de _edint�

) informeaz� pre_edintele de sedin��, cu privire la cvorumul _i la majoritatea 
necesare pentru adoptarea fiec�rei hot�râri a consiliului local; 

m) asigur� intocmirea dosarelor de _edinta, legarea, numerotarea paginilor
semnarea _i _tampilarea acestora;

n) urmåre_te ca la deliberarea _i adoptarea unor hot�râri ale consiliului local 
respectiv ale consiliului judetean så nu ia parte consilierii locali care se încadreaz� în 
dispozi�ile art. 228 alin. (2) din OUG 57/2019
privire la asemenea situatii �i face cunoscute sanc�iunile prev�zute de lege în 
asemenea cazuri;

o) certific� conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unitä�i/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale; 

P) prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modific�rile _i completärile ulterioare, in situa�ile preväzute 
la art. 147 alin. (1) _i (2) din OUG nr. 57/2019 indepline_te functia de ordonator principal 
de credite pentru activit��ile curente.

)comunic� o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor 
publici, precum _i oficiului de cadastru _i publicitate imobiliar�, în a c�rei circumscriptie 
teritorialä defunctul a avut ultimul domiciliu: 

informeaz� pre_edintele de _edint� cu 

1) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, in situa�ia în care 
decesul a survenit în localitatea de domiiliu; 

2) la data lu�rii la cuno_tin��, în situa�ia în care decesul a survenit pe raza altei

unit�ti administrativ-teritoriale; 
3) la data primiri sesiz�rii de la oficiul teritorial, in a c�rei raz� de competen�� 

teritorial� se aflå imobilele defunc�ilor înscri_i în c�r�i funciare infintate ca urmare a 
finaliz�rii înregistr�rii sistematice. 

Sesizarea cuprinde
1) numele, prenumele _i codul numeric personal ale defunctului; 
2) data decesului, în format zi, lun�, an; 
3) data na_terii, în format zi, lun�, an; 
4) ultimul domiciliu al defunctului;
5) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidentele fiscale sau, 

dup� caz, în registrul agricol;
6) date despre eventuali succesibili, în format nume, prenume _i adresa la care se 

face citarea.
Aceastä atribu�ie poate fi delegatä c�tre una sau mai multe persoane care exercit�

atribu�i delegate de ofiter de stare civil�, prin dispozit�ia primarului la propunerea 
secretarului general al unit��ii administrativ-teritoriale. 



s) alte atribu�ii prev�zute de lege sau îns�rcin�ri date prin acte administrative de 

consiliul local, de primar, dup� caz; 

8. Acord� primarului, 
asistent� de specialitate împreun� cu serviciile din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului , 
în desf�_urarea activitä�tii, cât _i la redactarea proiectelor de hot�râre. 

9. Impreun� cu aparatul de specialitate al primarului pune la dispozi�ia consilierilor 

locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucr�toare, informa�iile necesare

în vederea îndeplinirii mandatului. 

10. Asigur�informarea corect� a ale_ilor locali cu privire la nout��ile legislative _i a 

obliga�iilor ce le revin acestora potrivit OUG nr. 57/2019, Codul administrativ. 

11. Asigur� legalitatea ( pe baz� de referat, hot�râre etc. care vor fi redactate în 

mod corespunz�tor) propunerilor Comisiei Locale

reconstituirea/ constituirea dreptului de proprietate, comunicate spre 
validare/invalidare 

Comisiei judetene Alba, potrivit legisla�iei fondului funciar.

12. Asigurà desfå_urarea activitä�ii Comisiei Locale de Fond Funciar Råmet

13. Asigurarea _i urm�rirea raport�rilor lunare c�tre Comisia jud. Alba, Institu�ia 

Prefectului - judetul Alba a situa�ilor prev�zute de legisla�ia fondului funciar _i de Legea 

nr. 10/2001, republicat�, cu modific�rile _i completärile ulterioare 
14. Asigur� secretariatul comisiei de aplicare a legilor fondului funciar. 

15. Asigur� inventarierea patrimoniului public _i privat al comunei, vânzarea

terenurilor in domeniul privat al comunei. 

16. Sprijinirea propunerilor _i ini�iativelor motivate ale personalului din subordine, în 

vederea îmbun�t��irii activit��ii autorit��ii sau institu�iei publice în care î_i desfä_oar� 
activitatea, precum _i a calit��ii serviciilor publice oferite cet��enilor. 

17. Organizeaz� _i r�spunde de activitatea Compartimentului stare civil� _i asisten�� 
social� din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Râmet _i de asistentii 

personali ai persoanelor cu handicap. 

18. Coordoneaz� activitatea compartimentului stare civil�.

19. Coordoneaz�, verific� _i r�spunde de modul de completare _i tinere la zi a 

Registrului Agricol, conform O.G. nr. 28/2008.
20. Räspunde de calitatea, legalitatea _i termenul de execu�ie a lucrårilor pe care le 

are de îndeplinit. 
21. Comunic� ín termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei

notarilor publici în a c�rei circumscrip�ie teritorial� defunctul a avut ultimul domiciliu, o 

sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale. 
22. Elibereaz�, în condi�ile legii, extrase sau copi de ale documentelor aflate în 

arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii.
23. Coordoneaz�, organizeaz� _i r�spunde de activitatea Comisiei interne de analiz�

a notific�rilor la legea nr. 10/2001, republicat�, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare. 
24. Obligativitatea de a rezolva, în termenele stabilite de c�tre superiorii ierarhici a 

lucr�rilor repartizate. 
25. Alte atribu�i prev�zute de lege sau însärcin�ri date de consiliul local, de primar,
dup� caz. 

sprijin s$ 
viceprimarului, 

consilierilor locali _i cet�tenilor, 

de Fond Funciar privind



Dosarul de concurs va con�ine urm�toarele documente: 

a) formularul de înscriere (se obtine de la secretariatul din cadrul Prim�riei Comunei

Râme, in format letric _i in format editabil, prin accesarea pagini de internet a 

institu�iei, respectiv https://comunarimet.ro 
b) curriculum vitae, modelul comun european
c) copia actului de identitate 
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor _i altor documente care atest� efectuarea 

unor specializ�ri _i perfec�ion�ri; 
e) copie a diplomei de master in domeniul administra�iei publice, management ori in 

specialitatea studilor necesare exercitärii func�iei publice, dupå caz, în situat�ia in care 

diploma de absolvire sau de licent� a candidatului nu este echivalent� cu diploma de 
studii universitare de master in specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din 
Legea educa�iei na�ionale nr. 1/2011, cu modificárile _i completärile ulterioare 

) copia carnetului de munc� _i a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada
lucrat�, care s� ateste vechimea in munc� _i in specialitatea studilor solicitate pentru
ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei 

g) copia adeverintei care atestä starea de sänátate corespunz�toare, eliberatá cu cel 
mult 6 luni anterior derulärii concursului de c�tre medicul de familie al candidatului; 

h) cazierul judiciar; 
i) declarajia pe propria r�spundere, prin completarea rubricii corespunz�toare din 

formularul de înscriere, sau adeverinta care s� ateste lipsa calit��i de lucr�tor al 

Securitäti sau colaborator al acesteia, în condit�ile prev�zute de legisla�ia specificá. 

Adeverintele preväzute la lit. care au un alt format decât cel preväzut in HG nr. 

611/2008, cu modific�rile _i completärile ulterioare, 
similare celor preväzute în anexa nr. 2 D _i din care så rezulte cel putin urm�toarele 
informatji: func�ia/func�ile ocupat�/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea

acesteia/acestora, 
acumulat�, precum _i vechimea în specialitatea studiilor. 

trebuie s� cuprindä elemente 

temeiul legal al desfä_uräri activit��ii, vechimea în munc�

Adeverinta care atest� starea de sän�tate con�ine, în clar, numärul, data, numele
emitentului _i calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului 
s�nät��ii. Pentru candida�ii cu dizabilit��i, în situa�ia solicitäri de adaptare rezonabil�, 
adeverinta care atest� starea de s�n�tate trebuie înso�it� de copia certificatului de 
incadrare intr-un grad de handicap, emis în condi�ile legi. 

Copile de pe actele preväzute mai sus se prezint� în copii legalizate sau înso�jte
de documentele originale, care se certific� pentru conformitatea cu originalul de c�tre 

secretarul comisiei de concurs.

Documentul prev�zut la lit. h) poate fi înlocuit cu o declara�ie pe propria
r�spundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor _i care nu a 
solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informajilor direct de la autoritatea 
sau institu�ia public� competent� are obliga�ia de a completa dosarul de concurs cu 
originalul documentului pe tot parcursul desfä_ur�rii concursului, dar nu mai târziu de 
data _i ora organiz�rii interviului, sub sanc�iunea neemiterii actului administrativ de 
numire. In situa�ia în care candidatul solicit� expres la înscrierea la concurs preluarea 



informatilor direct de la autoritatea sau institu�ia public� competent�, extrasul de pe 
cazierul judiciar se solicit� potrivit legii _i procedurii aprobate la nivel institu�ional 

Relati suplimentare se pot obtine la sediul Primäriei Comunei Râmet, situat� in 
Râmet, str. Principal�, nr.1, persoan� de contact Gligor Daniela, inspector principal. 
Telefon: 0258880026, 0743865311, 
Fax: 0258880026. 
E-mail: primariaramet2008@yahoo.com 

primar_rinmet@ab.e-adm.ro 
https://comunarimet.ro Web 

Primar,
Raica Vasile 

MAN 

Tame 


