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ANUNȚ 

 

Primăria Comunei Șimonești, județul Harghita, cu sediul în comuna Șimonești, satul Șimonești, 

nr. 249, județul Harghita, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant 

de funcție publică de conducere specifice: 

Denumirea postului: Secretar general al comunei 

Compartiment: Secretar general UAT 

Condiţii de participare la concurs: 

 condițiile generale prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 condiții de studii:  

o studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă , 

respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau 

echivalentă în domeniul stiințelor juridice, administrative sau științe politice; 

o pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere, candidații trebuie să fie 

absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul 

administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării 

funcției publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art.153 alin.(2) 

din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.  

 În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei publice de conducere 

de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de 

licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu 

diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe 

politice, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (3) şi art. 468 alin. (2) 

lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completarile ulterioare, pot candida şi 

persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine: 

a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 

studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi 



îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a) din Codul 

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 

studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice; 

c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 

studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă, în altă specialitate. 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 

Proba scrisă: 11.01.2021, ora 10:00 la sediul instituției. 

Interviu:13.01.2021, ora 10:00 la sediul instituției. 

Dosarele pentru înscriere la concurs se depun în perioada de 8 decembrie 2020 -28 decembrie 

2020 la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare. 

Date contact: Primăria Comunei Șimonești, Comuna Șimonești, str. Morii, nr. 249, Județul 

Harghita; tel/fax: 0266-221603/0266-221824, persoana de contact: dna. GYÖRGY HAJNALKA, 

referent, telefon: 0266-221-603, e-mail: clsimonesti@gmail.com. 

 

 

 

Primar 

NAGY JÁNOS 

 


