ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA COMUNEI CÎMPINEANCA
NR. 1710 DIN 08 martie 2018
ANUNŢ
„Primăria comunei Cîmpineanca, cu sediul în comuna/sat Cîmpineanca,
str. Calea Odobeşti, nr. 333, organizează concurs în data de 20 aprilie 2018 ora 10,00
(proba scrisă), pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa a-I-a,
grad profesional debutant din cadrul Compartimentului agricol, la sediul primăriei.
Data si ora sustinerii interviului vor fi comunicate ulterior.
Condiţii de participare:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniul administrației
publice.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20
zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a şi
vor cuprinde, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea
Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare .
a) copia actului de identitate;
b) formularul de înscriere;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
g) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz,
recomandarea de la ultimul loc de muncă;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat
activităţi de poliţie politică.
i) declaraţia pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică şi nu
i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.
j) curriculum vitae, modelul comun european;
Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale.
Informaţii suplimentare la tel. 0237222917 la secretarul comisiei de concurs
doamna Rotaru Oana.
Primar,
IVAN TUDOREL

Anexa I
-la adresa nr.1452 din 27 februarie 2018
BIBLIOGRAFIE
la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I,
grad profesional debutant din cadrul compartimentului agricol.
• Constituția României;
• Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
•

Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare : TITLUL IV- conflicte de interese şi
regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice.
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificarile si
completarile ulterioare,
• Codul civil

•

Ordonanta Guvenului nr. 28/2008 privind registraul agricol

•

Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din
sectorul agricol ,

•

Legea nr.

17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii

terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica
si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statulu ,
•

Legea nr. 18/1991 fondului funcia,

•

Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele
măsuri adiacente ,
Pentru toate aceste acte normative, se vor avea în vedere toate modificările şi
completările la zi.
Primar,
IVAN TUDOREL
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