
Nr. 4841 din 08.10.2021 
 
                                                               ANUNŢ 

 
 Primaria comunei Broscăuți, judetul Botoșani, anunță declanșarea procedurii de transfer la 
cerere, pentru ocuparea funcției publice de execuție de CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE în 
cadrul compartimentului achiziții publice, în conformitate cu dispoziţiile art. 502 alin (1) lit. c) 
si art. 506 alin (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
Transferul la cerere se face pe o funcţie publica vacanta de acelaşi nivel cu respectarea 
categoriei clasei şi gradului profesional al functionarului public, cu îndeplinirea conditiilor de 
studii, condiţiilor de vechime şi condiţiilor specifice pentru ocuparea funcţiei publice in care 
urmează să fie transferat, prevăzute in fisa postului, conform art. 506 alin (2) si alin (5) din 
Ordonanţa de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 
 Condiţiile generale si specifice pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier 

achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant la compartimentul achiziții publice sunt: 
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licența sau echivalentă în 
specializarea:-științe economice:toate specializările; 

                -științe administrative;Administraţie publică sau Administraţie europeană; 
                -știinţe juridice :Drept sau Drept european și internațional; 

                           -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice-nu 
este cazul;  
 
Documente necesare şi dată limită pentru depunerea documentelor . 
 
Funcţionarii publici interesaţi vor depune, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului, 
respectiv in perioada 11.10.2021-01.11.2021 ora 16, la sediul Primăriei comunei Broscăuți, 
Str. Libertății, Nr. 28, următoarele documente: 
1. cerere de transfer; 
2. acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 
3. CV în format european; 
4. copia actului de identitate sau orice alt document care să ateste identitatea, potrivit legii, 

după caz; 
5. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 
specializări şi perfecţionări ; 
6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru 

perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor 
necesare ocupării funcţiei publice ; 
Copiile actelor prevăzute la punctele 4-6 vor fi prezentate în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul, iar celelalte 
documente se vor depune în original. 
 
 După expirarea termenului pentru depunerea candidaturilor, ulterior verificării 
dosarului/dosarelor de înscriere, în situaţia în care vor fi depuse mai multe cereri de transfer 
pentru aceeaşi funcţie publică de execuţie vacantă, se va organiza un interviu cu funcţionarii 
publici solicitanţi. Data, ora şi locul susţinerii interviului vor fi anunţate prin afişarea la sediul 
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institutiei precum şi pe pagina de internet: www.primariabroscauti.ro. In cazul în care există 
câte un singur funcţionar public înscris pentru ocuparea prin transfer la cerere a posturilor 
vacante, acesta este declarat admis, aprobându-i-se solicitarea de transfer la cerere de către 
conducerea institutiei. Precizăm că potrivit dispoziţiilor art. 506 alin (8) din Ordonanţa de 
Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ „Transferul la cerere se face la solicitarea 
funcționarului public și cu aprobarea conducătorului autorității sau instituției publice în care 
urmează să își desfășoare activitatea funcționarul public. Autoritatea sau instituția publică în 
cadrul căreia s-a aprobat transferul la cerere al funcționarului public înștiințează cu celeritate 
autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia își desfășoară activitatea funcționarul public, 
despre aprobarea cererii de transfer. În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea 
înștiințării, conducătorul autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea 
funcționarul public are obligația să emită actul administrativ de modificare a raporturilor de 
serviciu ale funcționarului public, cu precizarea datei de la care operează transferul la cerere. 
Data de la care operează transferul la cerere nu poate depăși 30 de zile calendaristice de la 
data emiterii actului administrativ”.  
 
 
Relaţii suplimentare la tel./fax. 0231 621621, e-mail: primariabroscauti@hotmail.com, d-na 
Gabriela PREPELIȚĂ-secretar general comuna Broscăuți. 
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