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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA BRĂDEŞTI 
PRIMAR 

 

Dispoziţia nr. 1/2021 
privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcţiei 

publice de execuţie vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, grad 
profesional asistent în cadrul Biroului financiar, contabilitate și urbanism al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Brădești 
 
 

Primarul Comunei BRĂDEŞTI, 
 În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (2), alin. 5, alin. 8 – alin. 20 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu art. 11 şi art. 16 – art. 20, 
art. 22, 25 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare aduse prin HG nr. 132/2019, raportat la dispozițiile art. II din Legea nr. 
203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020. 

Ţinând cont de Înştiinţarea nr. 3661/10.12.2020, transmisă către Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici, coroborat cu Răspunsul ANFP nr. 42034/2020, 
înregistrată la Primăria Comunei Brădești sub nr. 3820/28.12.2020, 

Adresa Primăriei Comunei Satu Mare nr. 21613/30.12.2020, înregistrată la 
Primăria Comunei Brădești sub nr. 3856/30.12.2020, prin care se comunică membrii 
desemnați pentru Comisia de soluționare a contestațiilor, 
 În temeiul prevederilor art. 155 alin. 1 lit. d), alin. 5 lit. e) și art. 196 alin. 1 lit. b) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

Dispune: 
 

Art. 1. – Se aprobă constituirea Comisiei de concurs pentru organizarea concursului de 
recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziţii 
publice, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului financiar, contabilitate și 
urbanism al aparatului de specialitate al primarului comunei Brădești din data de 03 
februarie 2021, ora 10,00 – proba scrisă, interviul urmând să fie organizat conform 
dispoziţiilor art. 56 din HG nr. 611/2008, cu următoarea componenţă: 
  

Preşedinte: BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta – Secretarul general al Comunei 
Brădeşti; 

  
Membrii: LŐRINCZ Zsuzsánna – şef birou din cadrul Biroului financiar, 

contabilitate şi urbanism – Primăria Comunei Brădeşti; 
LUKÁCS Margit – consilier, clasa I, grad profesional superior cadrul Biroului 

financiar, contabilitate şi urbanism – Primăria Comunei Brădeşti; 
  

Secretar: SÁNDOR Margit, referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul 
Biroului financiar, contabilitate şi urbanism – Primăria Comunei Brădeşti. 

 
Art. 2. – Se aprobă constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru 
organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de consilier 
achiziţii publice, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului financiar, 
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contabilitate și urbanism al aparatului de specialitate al primarului comunei Brădești din 
data de 03 februarie 2021, ora 10,00  – proba scrisă, interviul urmând să fie organizat 
conform dispoziţiilor art. 56 din HG nr. 611/2008, cu următoarea componenţă: 

 
 Preşedinte: NAGY Ottilia - Consilier, clasa I, Grad profesional asistent din cadrul  
Compartimentului agricol – Primăria Comunei Brădești; 
 

Membrii: PÁLFI Mária, secretarul general al Comunei Satu Mare; 
          BALAS Katalin, consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent 

din cadrul Compartimentului de achiziții publice - Primăria Comunei Satu Mare; 
 

Secretar: SÁNDOR Margit, referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul 
Biroului financiar, contabilitate şi urbanism – Primăria Comunei Brădeşti. 

 
Art. 3. – (1) Se aprobă condiţiile de participare la concursul de recrutare care se va 
organiza la sediul Primăriei Comunei Brădeşti, în data de 03 februarie 2021, ora 10,00 – 
proba scrisă, în vederea ocupării publice de execuţie vacante de consilier achiziţii 
publice, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului financiar, contabilitate și 
urbanism al aparatului de specialitate al primarului comunei Brădești. 

(2) Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la la art. 465 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 (3) Condiţiile de participare la concursul de recrutare organizat în vederea 
ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, grad 
profesional asistent în cadrul Biroului financiar, contabilitate și urbanism al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Brădești sunt: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul ştiinţe economice, inginerești sau juridice;  

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 
minim 1 an; 

Art. 4. – Se aprobă bibliografia concursului organizat în data de 03 februarie 2021, ora 
10,00 – proba scrisă, interviul urmând să fie organizat conform dispoziţiilor art. 56 din 
HG nr. 611/2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
Art. 5. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează 
secretarul general al comunei Brădești și Biroul financiar, contabilitate şi urbanism din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Brădeşti. 
Art. 6. – Prezenta dispoziţie se comunică: persoanelor nominalizate la art. 1 și 2,  
Biroului financiar, contabilitate şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Brădeşti şi Prefectului Județului Harghita pentru exercitarea 
controlului de legalitate, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege. 
 

Comuna BRĂDEŞTI, la 04 ianuarie 2021     
  
                          

                       PRIMAR 
                              BOKOR BOTOND 

 
Contrasemnează, 

 SECRETARUL general al comunei Brădești 
BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta 
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 Anexă la Dispoziţia nr. 1/2021 

Bibliografia  

aprobată pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de 
execuţie vacantă de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profes ional asistent în 

cadrul Biroului financiar, contabilitate și urbanism al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Brădești 

 

1. Constituţia României, republicată; 
2. Partea I, Partea III - Titlul I –V, Partea V – din Titlul I Capitolul III, din Titlul II 

Capitolul III, Partea VI - Titlul I–II din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 05 iulie 2019; 

3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 
bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulteriore; 
6. NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, aprobate de HG 395/2016, cu ultimele modificări şi completări; 

7. Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 
8. NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 
achiziţiile publice, aprobate de HG 394/2016, cu ultimele modificări şi completări; 

9. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii cu 
ultimele modificări şi completări; 

10. NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, cu ultimele modificări şi completări aduse; 
 
                                                      Comuna Brădești, la 04.01.2021 
 
 

PRIMAR, 
                        BOKOR BOTOND 

 
 
 
Contrasemnează, 

 SECRETARUL general al comunei Brădești 
BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta 
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