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BIROUL RESURSE UMANE, CONTROL INTERN                                         Afişat,                                  
Nr. 26547/23.09.2022                                                                      26.09.2022  / 9:40 
 

A N U N Ţ 
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, organizează la sediul instituției din str. Cuza 
Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului 
vacant, funcție publică de conducere specifică de SECRETAR GENERAL AL 
MUNICIPIULUI AIUD din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud, 
           în conformitate cu prevederile Art. unic, alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. a) din OUG nr. 
80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul 
bugetar, cu modificările și completările ulterioare; 

 
  Durata timpului de muncă pentru funcția publică de conducere specifică de 
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI AIUD este de 8h/zi, respectiv 
40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă. 
 
Condiţiile de desfăşurare ale concursului sunt: 
 - Proba suplimentară pentru testarea cunoștințelor în domeniul tehnologiei 
informației: 28.10.2022, ora 1000 - sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion 
I.C.Brătianu; 
 -  Proba scrisă: 31.10.2022, ora 1100 - sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion 
I.C.Brătianu; 
 - Interviul: se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise. 
 - Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 26.09.2022 - 17.10.2022  
(ora 16,00) la sediul Primăriei Municipiului Aiud.  
 
Condiţiile de participare la concurs sunt: 
 - studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul științe juridice, științe administrative sau științe politice;  
 - absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul 
administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani; 
 - cunoștințe PC - nivel mediu din: 
    I. Concepte de bază ale tehnologiei informației (IT) 
   II. Utilizarea computerului și organizarea fișierelor 
  III. Procesare de text 
  IV. Calcul tabelar 
   V. Baze de date 
  VI. Prezentări 
 VII. Informație și comunicare 
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 Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcții publice, 
prevăzute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,  după cum urmează: 
  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    e) este apt din punct de vedere medical; 
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru 
ocuparea funcţiei publice; 
    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei 
publice; 
     h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie 
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea, amnistia post - condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 
     i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia 
ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească 
definitivă, în condiţiile legii; 
    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 
     k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de 
legislaţia specifică. 
  
BIBLIOGRAFIE și TEMATICA pentru postul de SECRETAR GENERAL AL 
MUNICIPIULUI AIUD din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Aiud: 
 

1. Constituția României, republicată; 
2.  Titlul I al Părții nr. I ,  Partea A III –a , Partea a V-a , Titlul I şi II ale părţii a VI-a din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5.  Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

6. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si 
completările  ulterioare; 

7. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificările şi completările ulterioare; 
8. Ordonanța nr. 28/2008, privind registrul agricol, cu modificările și completările 

ulterioare; 
9. Ordinul nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului 

agricol pentru perioada 2020-2024. 
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 Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia 
stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi 
completările acestora. 
 
 Programa analitică pentru proba suplimentară de verificare a cunoștințelor în 
domeniul IT - nivel mediu se poate descărca de pe site-ul instituției, respectiv 
www.aiud.ro. 
        Atribuțiile stabilite în fișa postului pentru postul de SECRETAR GENERAL AL 
MUNICIPIULUI AIUD din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Aiud sunt: 
   a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile 
primarului, respectiv hotărârile Consiliului Local Aiud; 
    b) participă la şedinţele consiliului local; 
    c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi 
primar,  precum cu Prefectul Județului Alba; 
    d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local 
şi a dispoziţiilor primarului; 
    e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi 
persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a); 
    f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, efectuarea lucrărilor de 
secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor 
consiliului local pe care-l supune aprobării în ședința următoare a consiliului local, şi 
redactarea hotărârilor consiliului local; 
    g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv comisiilor 
de specialitate ale acestuia; 
    h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor 
de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în 
cadrul căreia funcţionează; 
    i) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a 
şedinţelor ordinare ale consiliului local; 
    j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local a 
consilierilor locali; 
    k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui 
de şedinţă; 
    l) informează preşedintele de şedinţă, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare 
pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local; 
    m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea 
şi ştampilarea acestora; 
    n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, respectiv 
ale consiliului judeţean să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispoziţiile 
art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi 
face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri; 
    o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale; 
    p) prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la 

http://www.aiud.ro/
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art. 147 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 57/2019 îndeplineşte funcţia de ordonator principal de 
credite pentru activităţile curente. 
    r)  comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor 
publici, precum şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, în a cărei circumscripţie 
teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu: 
    1) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situaţia în care 
decesul a survenit în localitatea de domiciliu; 
    2) la data luării la cunoştinţă, în situaţia în care decesul a survenit pe raza altei unităţi 
administrativ-teritoriale; 
    3) la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei rază de competenţă 
teritorială se află imobilele defuncţilor înscrişi în cărţi funciare înfiinţate ca urmare a 
finalizării înregistrării sistematice. 
Sesizarea cuprinde: 
    1) numele, prenumele şi codul numeric personal ale defunctului; 
    2) data decesului, în format zi, lună, an; 
    3) data naşterii, în format zi, lună, an; 
    4) ultimul domiciliu al defunctului; 
    5) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidenţele fiscale sau, 
după caz, în registrul agricol; 
    6) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume şi adresa la care se 
face citarea. 
    Această atribuţie poate fi delegată către una sau mai multe persoane care exercită 
atribuţii delegate de ofiţer de stare civilă, prin dispoziţia primarului la propunerea 
secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale. 
    s) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de 
consiliul local, de primar, după caz; 
   ș) poate reprezenta Municipiul Aiud în fața instanțelor de judecată, în cauzele în care 
este parte UAT Aiud, Primar, Consiliul Local Aiud, pe baza împuternicirii scrise emise de 
Primar.  
    8. Acordă primarului, viceprimarului, consilierilor locali şi cetăţenilor, sprijin şi asistentă 
de specialitate împreună cu serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului , 
în desfăşurarea activităţii, cât şi la redactarea proiectelor de hotărâre. 
   9. Împreună cu aparatul de specialitate al primarului pune la dispoziţia consilierilor 
locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţiile necesare 
în vederea îndeplinirii mandatului. 
  10.  Asigură informarea corectă a aleşilor locali cu privire la noutăţile legislative şi a 
obligaţiilor ce le revin acestora potrivit OUG nr. 57/2019, Codul administrativ. 
   11.  Asigură legalitatea ( pe bază de referat, hotărâre etc. care vor fi redactate în mod 
corespunzător ) propunerilor Comisiei Locale  de Fond Funciar privind reconstituirea/ 
constituirea dreptului de proprietate, comunicate  spre validare/invalidare Comisiei 
judeţene Alba, potrivit legislaţiei fondului funciar. 
   12. Asigură desfăşurarea activităţii Comisiei Locale de Fond Funciar Aiud, conform 
Regulamentului aprobat prin Dispoziţia nr. 37/23.01.2008, emisă de Primarul municipiului 
Aiud.  
   13. Asigurarea şi urmărirea raportărilor lunare către Comisia jud. Alba, Instituţia Prefectului  
Alba a situaţiilor prevăzute de legislaţia fondului funciar şi de Legea nr. 10/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
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   14.  Asigură inventarierea patrimoniului public şi privat al municipiului,vânzarea terenurilor 
in domeniul privat al municipiului. 
   16. Sprijinirea propunerilor şi iniţiativelor motivate ale personalului din subordine, în 
vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară 
activitatea, precum  
si a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.   
   17. Organizează și răspunde de activitatea Compartimentului Juridic, Compartimentului  
Pregătire, Elaborare documente Consiliul Local și a Biroului Agricol din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Aiud. 
   18. Coordonează activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa  Persoanelor 
Aiud. 
  19. Coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi ţinere la zi a Registrului  
Agricol, conform O.G. nr. 28/2008. 
  20. Răspunde de calitatea, legalitatea şi termenul de execuţie a lucrărilor pe care le are 
de îndeplinit. 
  21. Eliberează, în condițiile legii, extrase sau copii de ale documentelor aflate în arhiva 
consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii. 
  22. Coordonează, organizează şi răspunde de activitatea Comisiei interne de analiză a 
notificărilor la legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
  23. Obligativitatea de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici a 
lucrărilor repartizate. 
  24. Alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, 
după caz. 
 
  Dosarul de concurs va conține următoarele documente: 
    a) formularul de înscriere (se obţine de la Biroul Resurse Umane, Control Intern din 
cadrul Primăriei Municipiului Aiud, în format letric și în format editabil, prin accesarea 
paginii de internet a instituției, respectiv www.aiud.ro; 
    b) curriculum vitae, modelul comun european;  
    c) copia actului de identitate; 
    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea 
unor specializări şi perfecţionări; 
    e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care 
diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de 
studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
     f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 
lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru 
ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; 
     g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 
     h) cazierul judiciar; 
     i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din 
formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al 
Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 
     

http://www.aiud.ro/
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  Adeverinţele prevăzute la lit. f) care au un alt format decât cel prevăzut în HG nr. 
611/2008, cu modificările și completările ulterioare,  trebuie să cuprindă elemente similare celor 
prevăzute în anexa nr. 2D 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. 
 
  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. 
Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care 
atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de 
handicap, emis în condiţiile legii. 
  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. 
 
 Documentul prevăzut la lit. h) 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. 

 
 Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în 
Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, număr de telefon 0258 861 310, interior 1013/fax 0258 
861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Dancea Stînea Anamaria, 
consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Resurse Umane, Control 
Intern din cadrul Direcției Economice, precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro. 
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