ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
PRIMARIA COMUNEI DUMITRITA
Tel./fax 0263271756

AFIȘAT AZI 19.06.2017

ANUNȚ

Primaria comunei Dumitrita organizeaza în data de 20.07.2017,
concurs de recrutare pentru un post de Consilier, clasa a-I-a, grad
profesional debutant, Compartimentul Evidență Agricolă, urbanism,
amenajarea teritoriului, disciplina în construcții - post vacant functie
publica pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă.
- nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă:- data de 20.07.2017, ora 10, la sediul Primăriei Comunei
Dumitrita.
Proba de interviu:- data de 24.07.2017, ora 14, la sediul Primăriei
Comunei Dumitrita.
Dosarele de înscriere ale candidatilor se depun la Primăria Comunei
Dumitrita, str.Principală, nr.45, judeţul Bistriţa - Năsăud, cod poştal
427037, la domnul Morariu Ioan Cristian secretar al Comunei Dumitrița.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 20 zile calendaristice de la afisare, la sediul
Primăriei Comunei Dumitrita, si anume din data de 19.06.2017 până
la 10.07.2017.
Dosarul va conţine obligatoriu următoarele acte :
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
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) adeverinţa 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) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a
desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul,
data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit
de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate
sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru
conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe
proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia
dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul
documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu
de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma
selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de
numire.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin
secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare a concursului.
II. Bibliografia de concurs - anexa nr.1.
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Morariu Ioan Cristian
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ANEXA Nr.1

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de recrutare
organizat la data de 20.07.2017
Compartimentul Evidență Agricolă, urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina
în construcții
1.Legea nr. 188/1999 , privind statutul funcţionarilor publici, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr.7/2004,
privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
4.Ordonanta Guvernului nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol;
5.Legea nr. 98 din 8 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
28/2008 privind registrul agricol;
6.Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
7.Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991
(*republicată*)(*actualizată*);

PRIMAR,
Uchrenciuc Ilie Vasile

SECRETAR,
Morariu Ioan Cristian

