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Nr. înregistrare: 3605 din 31 decembrie 2019 
 

 

ANUNŢ CONCURS  
 

pentru ocuparea funcției vacante de Consilier achiziții publice, categoria- 
funcționar public de execuție, consilier achiziții publice, clasa I, grad 

asistent, în cadrul Compartimentului de Achiziții publice 
  

U.A.T. Comuna Socodor, organizează în data de 05.02.2020, concurs de recrutare 

pentru ocuparea  funcţiei publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, 

grad profesional asistent, Compartimentul de Achiziții publice. 

Dosarele de concurs se depun în maxim 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul 

https://socodor.ro/index.php/2019/12/31/anunturi-angajare/, respectiv din data de 31 decembrie 

2019,  la sediul Primăriei comunei Socodor, din Localitatea Socodor nr.1, județul Arad. 

Data şi ora desfăşurării concursului: 05 februarie 2020 – ora 1000 - proba scrisă; 

                                                          07 februarie 2020 – ora 1000 - proba interviu. 

Locul desfăşurării concursului: Primăria comunei Socodor, Socodor nr.1, județul Arad. 

Condiţii de participare la concurs sunt: 

- condiţiile  prevăzute de art. 465 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/  

2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- studii  universitare  de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de   

lungă durată  absolvite cu diploma de licență sau echivalentă; 

- vechime în specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an; 

 Dosarul  de înscriere  Ia concurs  trebuie  să conțină în mod obligatoriu documentele: 

 formularul  de înscriere; 

 curriculum vitae, modelul comun european; 

 copia actului de identitate; 

 copii  ale  diplomelor  de studii, certificatelor  și altor documente  care atestă   

efectuarea  unor specializări  și perfecționări; 

 copia  carnetului  de muncă  și după caz, a adeverinței  eliberate de angajator  pentru  

perioada lucrată, care  să  ateste  vechimea  în muncă  și, după  caz, în specialitatea  

studiilor  necesare  ocupării funcției  publice; 

 copia  adeverinței care atestă starea de sănătate  corespunzătoare, eliberată cu cel  

mult 6 luni anterior derulării concursului  de către medicul de familie al candidatului; 

 cazierul  judiciar; 

 declarația  pe propria  răspundere  sau  adeverință   care să  ateste calitatea sau lipsa   

calității de lucrător al Securității sau colaborator  al acesteia. 

Mențiuni: 

- copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoțite de  

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

comisiei de concurs. 

- adeverința  care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele   

emitentului  și calitatea  acestuia, în formarul  standard  stabilit de Ministerul  Sănătății. 

Bibliografia   pentru concurs, atribuțiile prevăzute în  fișa  postului, formularele de   
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înscriere, precum și alte date necesare desfășurării concursului  se afișează, respectiv se   

pot  obține la sediul Primăriei Socodor, situat în Localitatea Socodor nr.1, județul Arad, număr 

de telefon: 0257358100 și fax: 0257358112, e-mail socodor@gmail.com, persoana de  

contact Teorean Ioan Cornel - viceprimar,  precum și pe pagina de internet  

https://socodor.ro/index.php/2019/12/31/anunturi-angajare/. 

 

 

    

PRIMAR, 
JURA IOAN DIMITRIE 
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