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  H O T Ă R Â R E A   NR. 19 / 2021 
privind aprobarea criteriilor şi procedura de organizare şi desfăşurare a  

concursului pentru ocuparea postului vacant de Şef Serviciu din cadrul 
”Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei 

Gălăuțaș”, aflat în  subordinea Consiliului Local Gălăuțaș  

 
Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința ordinară din data de       

26 februarie 2021; 
 

Având în vedere : 

- referatul de aprobare al primarului Comunei Gălăuțaș, județul Harghita  nr.7/20/01.02.2021; 
- raportul de specialitate al secretarului general al comunei Gălăuțaș nr.   7/21/01.02.2021; 
 In conformitate cu prevederile: 

- art.155 alin (8) şi art.554 alin (7) şi (8) din OUG nr.57/2019 privind Codul  administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

- Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 12/25.01.2021 privind înființarea 
serviciului ”Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al 
comunei Gălăuțaș”, serviciu cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș; 
  - H.G.R. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea  principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  

-prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;  
 - Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
priectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consililului Local Gălăuțaș 
nr. 27/15.04.2020;  
  Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv 
comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, a drepturilor cetăţenilor nr. 8/46/24.02.2021, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, 
cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului 
nr.8/50/26.02.2021, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, 
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, servicii şi comerţ, nr.8/49/26.02.2021 ;   

În temeiul art.129 alin (2) lit.d) şi alin (7) lit.n) art. 139, alin. (1) şi art.196 alin (1) lit.a) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă criteriile şi procedura de organizare şi desfăşurare a concursului pentru 
ocuparea postului vacant de conducere de Şef Serviciu din cadrul serviciului ”Consiliul Local 
Gălăuțaș- Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș ”, 
serviciu cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, 
conform anexei  nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

(2) Se aprobă bibliografia la concursul organizat conform prevederilor articolului 1, potrivit 
anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. (1) Se constituie comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor, după 
cum urmează:  

 
 Comisia de concurs:  

 

a) Președinte: Morar Monica-Camelia-secretar general al comunei Gălăuțaș; 
b) Membru- Pașcan Georgeta-Iuliana-consilier achiziții publice în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Gălăuțaș;  
c) Membru-Țăran Marius, consilier local, Consiliul Local Gălăuțaș; 

 
Comisia de  soluționare a contestațiilor : 
 

a) Președinte: Nădășan Ileana-consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Gălăuțaș 
b) membru: Țăran Ioana-Mariana-Consilier în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Gălăuțaș 
c) membru: Tornea Ramona-Cristina-Maria, consilier local, Consiliul Local Gălăuțaș. 

 
(2) Secretariatul comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor va fi asigurat de către 

doamna Baciu Doina, Consilier în cadrul aparatului de sepcialitate al primarului comunei Gălăuțaș. 
  

 Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei 
Gălăuțaș, prin intermediul comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor constituite. 

 
Art. 4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Instiutției 

Prefectului-Județul Harghita, primarului comunei Gălăuțaș, celor nominalizați cu ducerea la 
îndeplinire, de către secretarul general al comunei Gălăuțaș. 
   
 

Gălăuţaş, la 26  februarie 2021 

 

   
 Președinte de ședință,      Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                   Secretarul general al comunei Gălăuţaş  

   ………………………                                    ………………………     
     Doru ȚĂRAN                 Monica-Camelia MORAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                                         

 
ANEXA NR.1 LA HCL NR. 19 /26.02.2021 

 

CRITERIILE ŞI PROCEDURA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A 

CONCURSULUI  PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ŞEF SERVICIU DIN  

CADRUL SERVICIULUI ”CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL PUBLIC DE 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ” 
 

 
Criteriile și procedura de organizare și defășurare a concursului pentru ocuparea funcției 

contractuale de conducere vacante de Șef Serviciu din cadrul serviciului public de interes local 
”CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI 
DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”, organizat în subordinea Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș, județul Harghita se stabilesc în conformitate cu prevederile din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a Codului Muncii-Legea nr. 
52/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare și din HG nr. 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea  principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  
 

CRITERII DE PARTICIPARE LA CONCURS: 
 

La concursul pentru ocuparea postului vacant de ȘEF SERVICIU poate participa orice 
persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:  

 
1. CONDIȚII GENERALE  DE PARTICIPARE ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCŢIEI DE ŞEF 

SERVICIU:  

 

a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu ; 
e)  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 

2. CONDIȚII SPECIFICE ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCŢIEI DE ŞEF SERVICIU  

 

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, în științe inginerești 
(domeniul inginerie civilă și instalații, inginerie electrică, inginerie mecanică, inginerie industrială,  
inginerie și management, ingineria mediului); în știinte economice sau în științe juridice. 
• cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu, dovedit cu acte (certificat, diplomă, atestat ). 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                                         

PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 
 
Procedura pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante de Șef serviciu din 

cadrul ”Consiliul Local Gălăuțaș- Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al 

comunei Gălăuțaș”, serviciu public specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea 
Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, se face prin concurs, în condițiile aplicabile 
personalului contractual respectiv Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător fuhncțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile titlului III ,, Personalul contractual 
din autorităţile şi instituţiile publice ,, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu 
modificările şi completările ulterioare . 

 
Numirea şi eliberarea din funcţie a ŞEFULUI DE SERVICIU se face cu respectarea 

prevederilor prezentei hotărâri, de către Primarul comunei Gălăuțaș. 
 
Concursul se defășoară în 3(trei) etape succesive, după cum urmează:  

 

-selecția dosarelor de înscriere , verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor 
stabilite în publicatia de concurs, etapă eliminatorie; 

-proba scrisă constă în redactarea unei lucări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.Prin proba 
scrisă se testează cunoștințele necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;  

-interviul constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatilor. Interviul se 
realizează conform planului de interviu întocmit în acest sens, pe baza criteriilor de evaluare.  

 
Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:  

a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; 
     b) capacitatea de analiză şi sinteză; 
     c) motivaţia candidatului; 
     d) comportamentul în situaţiile de criză; 
     e) iniţiativă şi creativitate. 

f) capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora; 
     g) exercitarea controlului decizional; 
     h) capacitatea managerială. 
 

Punctajul minim de promovare a fiecărei probe de evaluare este de minimum 70 de puncte. 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă. 
Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator 

nominal, în care se va menţiona pentru fiecare candidat punctajul obţinut la fiecare dintre probele 
concursului. 

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut 
cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi 
obţinut punctajul minim necesar. 
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 ANUNȚUL DE CONCURS: 
 

În vederea organizării concursului pentru ocuparea funcției contractuale de conducere  
vacante de  şef serviciu, primarul comunei Gălăuțaș dispune publicarea anunţului cu cel puţin 15 
zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea postului 
vacant. 

Anunţul privind concursul va fi publicat în Monitorul Oficial al României Partea a III a, întru-
un cotidian de largă circulaţie,  la sediul acesteia şi pe pagina de internet a comunei, la secțiunea 
special creată în acest scop. 
  Anunţul afişat la sediul şi, după caz, pe pagina de internet a  comunei va cuprinde în mod 
obligatoriu următoarele elemente: 
     a) numărul şi nivelul posturilor scoase la concurs, precum şi structurile în cadrul cărora se 
află aceste posturi, precum şi denumirea postului pentru care se organizează concursul; 
     b) documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de 
depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei 
de concurs; 
    c) condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post; 
     d) condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant sau temporar vacant 
prevăzute la art. 3 din anexa la HG nr. 286/2011; 
     e) tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora; 
      f) bibliografia şi, după caz, tematica; 
     g) calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot 
depune dosarele de concurs, datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează 
rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele 
contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale. 
  Anunţul publicat în presa scrisă şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, va conţine: 
denumirea postului, nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului 
pentru care se organizează concursul, data, ora şi locul de desfăşurare a acestuia, data- limită până la 
care se pot depune actele pentru dosarul de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură 
secretariatul comisiei de concurs. 

Documentele aferente concursului, respectiv anunţul cuprinzând condiţiile generale şi 
specifice, calendarul de desfăşurare a concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, se transmit spre 
publicare către portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro, în 
termenele prevăzute mai sus. 
     Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului prezentate mai sus se 
menţin la locul de afişare şi, după caz, pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare până la finalizarea concursului. 
       Publicitatea în cazul modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfăşurarea 
concursului se realizează în cel mai scurt timp prin mijloacele prevăzute mai sus.  

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, la sediul Comunei Gălăuțaș. 

 
 Dosarele candidaților trebuie să conțină următoarele documente:  

 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare; 

     b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz; 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                                         

     c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 
      d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
      e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate; 

   g) curriculum vitae; 

  

Observații: 
     Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
     În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care 
a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării 
primei probe a concursului. 
     Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 
copiilor cu acestea. 
 

COMISIILE DE CONCURS ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR 

 
Prin act administrativ al ordonatorului de credite al autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare a concursului, în condiţiile regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, se 
constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, până cel târziu la data 
publicării anunţului de concurs. 
   Persoanele nominalizate în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, cu 
excepţia secretarului, sunt persoane cu pregătire şi experienţă profesională în domeniul postului 
pentru care se organizează concursul. 
     Atât comisia de concurs, cât şi comisia de soluţionare a contestaţiilor au fiecare în 
componenţa lor un preşedinte, 2 membri şi un secretar. 
     Preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se 
desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor. 
     Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se 
asigură, de regulă, de către o persoană din cadrul compartimentelor de resurse umane ale autorităţii 
sau instituţiei publice organizatoare a concursului, acestea neavând calitatea de membri. 
     Secretarul comisiei de concurs este şi secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.  
     

 Persoanele desemnate în comisiile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
  I. 
     a) să deţină o funcţie cel puţin egală sau echivalentă cu func ţia contractuală vacantă pentru 
ocuparea căreia se organizează concursul; 
    b) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese. 
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   Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de 
soluţionare a contestaţiilor persoana care a fost sancţionată disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu a 
fost radiată, conform legii. 
   Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în 
comisia de soluţionare a contestaţiilor. 
  
   II.  Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de 
soluţionare a contestaţiilor persoana care se află în următoarele situaţii: 
     a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale 
sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării; 
     b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV- lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori 
cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 
     c) este sau urmează să fie, în situaţia ocupării postului de conducere pentru care se 
organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi. 
  
   Situaţiile prevăzute mai sus la pct. I lit. a)- b) , și pct. II lit. a)- c) se sesizează în scris 
conducătorului autorităţii sau instituţiei publice  organizatoare a concursului de către persoana în 
cauză, de oricare dintre candidaţi, ori de orice altă persoană interesată, în orice  moment al organizării 
şi desfăşurării concursului. 
  
   Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să 
informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre apariţia oricărei situaţii dintre 
cele prevăzute  mai sus la  pct. I  lit a- b) și pct. II lit a-c). În aceste cazuri, membrii comisiei de 
concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să se abţină de la participarea ori 
luarea vreunei decizii cu privire la concurs. 
   În cazul constatării existenţei uneia dintre situaţiile prevăzute la pct. I lit a)-b), și pct. II lit. 
a)-c) de mai sus,  actul administrativ de numire a comisiei de concurs, respectiv de soluţionare a 
contestaţiilor se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data 
constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situaţie cu o altă persoană care să 
îndeplinească condiţiile  prevăzute de lege.  
 

Atribuțiile comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor sunt stabilite de Hotărârea 
Guvernului nr. 268/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Desfăsurarea concursului, stabilirea subiectelor și notarea probelor sunt stabilite de 
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 În termen de 48 de ore de la finalizarea concursului și rezolvarea contestațiilor, după caz, 
președintele comisiei de concurs înaintează primarului comunei Gălăuțaș procesul-verbal cu 
rezultatele concursului, semnat pe fiecare pagină.  

Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a unui post vacant corespunzător unei 
funcții contractuale este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de 
la data afișării. 

Prin excepţie de la cele prezentate masi sus, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic 
motivate, candidatul declarat «admis» la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la 
afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de 
zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului pentru funcţiile de execuţie şi 45 de zile 
lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului pentru funcţiile de conducere. 
  În cazul neprezentării la post la termenul stabilit mai sus  şi în lipsa unei înştiinţări, postul este 
declarat vacant, urmând să se comunice candidatului care a obţinut nota finală imediat inferioară 
posibilitatea de a ocupa postul respectiv. 
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 Numirea candidatului declarat admis la concursul organziat păentru ocpuarea funcției de șef 
serviciu al serviciului ”Consiliul Local Gălăuțaș- Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare al comunei Gălăuțaș”, se face prin Dispoziția primarului comunei Gălăuțaș, cu 
respectarea prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Fișa postului a fost aprobată de către Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, prin Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 12/25.01.2021. 

 
Gălăuţaş, la 26  februarie 2021 

 

   
 Președinte de ședință,      Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                   Secretarul general al comunei Gălăuţaş  
   ………………………                                    ………………………     
     Doru ȚĂRAN                 Monica-Camelia MORAR 
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Anexa nr. 2 la HCL nr. 19 /26.02.2021 

BIBLIOGRAFIA 

la concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante 
de Șef Serviciu din cadrul serviciului ”Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public de alimentare 

cu apă și de Canalizare a comunei Gălăuțaș”, serviciu public de interes local, specializat, cu 

personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, 
 județul Harghita 

 

 
1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu următoarea 
tematică:  

-Partea VI, Titlul III-Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice; 
-Partea VII-Răspunderea administrativă; 
-Partea VIII-Servicii publice. 

2. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
3. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
4.  Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
5. Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și 
de canalizare; 
6. Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 12/25.01.2021 –Regulamentul de organizare 
și funcționare al serviciului ”Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare al comunei Gălăuțaș” 
7. Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 
8. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și compeltările ulterioare. 
 
 
Notă: candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea 
susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările ulterioare. 

  
Gălăuţaş, la 26  februarie 2021 

 

   
 Președinte de ședință,      Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                   Secretarul general al comunei Gălăuţaş  
   ………………………                                    ………………………     
     Doru ȚĂRAN                 Monica-Camelia MORAR 
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