
Primăria Comunei Axintele, Județul Ialomița organizează concurs de recrutare pentru 

ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de 

consilier/referent achiziții publice și investiții, gradul IA  din cadrul Compartimentului 

urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice aprobat prin H.G. nr.286/2011, 

modificată și completată de H.G. nr..1027/2014 cu timp parțial 40 ore

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției 

contractuale sunt:

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare

de lungă durată/scurtă durată , absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă;

 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 6 

ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 6 februarie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;

 14 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;

 18 februarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Axintele din Axintele , 

Județul Ialomița, telefon 0243/317778 ,e-mail primaria_axintele@yahoo.com.

PRIMAR,

GRIGORE TUDOR
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 1.Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 2.Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

 3.Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 
servicii;

 4.Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de 
atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale şi a 
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi 
pentru organizarea şi funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 
Contestațiilor;

 5.Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice

 6.Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 
achizițiile sectoriale

 7.Hotărârea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor 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;

 8.Legea nr.477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual 
din autoritățile şi instituțiile publice;

 9.Legea 215/2001 privind administația publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

PRIMAR,

GRIGORE TUDOR


