COMUNA DANE$
Organizeazd.la data de 02.04.2018, respectiv 04.04.2018

CONCURS
de recrutare pentru ocuparea urmetoarelor funclii publice de execufie vacante:

'inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea
teritoriului Ei disciplina in construc{ii - 1 post.
Concursul se organizeazdla sediul Comunei Daneq, in Comuna Daneq nr. 390, judef Mureq, astfel:
- proba scris6: 02.04.2018, ora 09:00;

-

interviul:04.04.2018 ora 12:00.

Condiliile de participare la concurs:
Condi{iile generale sunt cele prev[zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funclionarilor
publici, republicatd, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare:

a) are cetdfenia romdnd qi domiciliul in Rom6nia;
b) cunoagte limba romdnS, scris qi vorbit;
c) are vArsta de minimum l8 ani implinili;
d) are capacitate deplind de exercifiu;
e) are o stare de sdndtate corespunzdtoare funcliei

0

g)
h)

i)
j)

publice pentru care candideazd, atestatd,

pebaza examenului medical de specialitate;
indeplineqte condi{iile de studii prevdzute de lege pentru funcfia publicS;
indeplinegte condiliile specifice pentru ocuparea funcliei publice;
nu a fost condamnatd pentru sdvdrqirea unei infracfiuni contra umanitdlii, contra statului
sau contra autoritdfii, infracfiuni de corupfie qi de serviciu, infracfiuni care impiedicd
inftptuirea justiliei, infracfiuni de fals ori a unei infracfiuni sdvdrqite cu intenlie care ar
face-o incompatibild cu exercitarea funcliei publice;
nu a fost destituitA dintr-o funclie publicd sau nu i-a incetat contractul individual de
muncd pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
nu a desfbqurat activitate de polilie politicd, astfel cum este definitd prin lege.

Condi{ii specifice:
- studii universitare de licenld absolvite cu diplomd, respectiv studii superioare de lungd
duratS, absolvite cu diploml de licenfd sau echivalentd in domeniul construc{iilor sau

-

arhitecturii;
vechime: 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitdrii func{iei publice.

Bibliografie generali:
- Legea nr. 188/1999

-

privind Statutul funcfionarilor publici, republicatd, cu modificdrile

-

completdrile ulterioare;
Legea nr. 712004 privind Codul de conduit[
modificdrile qi completdrile ulterioare;

-

ConstitutiaRomdniei,republicatd.

-

al func]ionarilor publici, republicati,

qi

cu

Bibliografie specifici:
- Legea nr. 21512001-Legea administratiei publice locale, republicatd, cu modificdrile si
completdrile ulterioare;
- Legea nr.711996 a cadastrului qi a publicitdlii imobiliare, republicatd (3), cu modificdrile qi

-

-

completdrile ulterioare;

privind calitateain construcfii, republicatd;
Legea nr. 35Ol2O0l privind amenajarea teritoriului qi urbanismului, cu modificdrile ;i
completirile ulterioare;
Legea nr. 50/1991 privind autorrzarea executdrii lucrf,rilor de contruclii, republicatd, cu
modific[rile qi completdrile ulterioare;
Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcliilor Ei Turismului nr. 839/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut[rii lucrdrilor
de construclii, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
HotdrArea Guvemului nr. 27311994 privind aprobarea Regulamentului de receplie a lucrdrilor de
construclii qi instalalii aferente.
Legea nr. 10/1995

,

-

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sI confini:

-

formularul de inscriere tip (sediul institufiei - contabilitate);
Curriculum vitae, modelul comun european;
copia actului de identitate;
copiile diplomelor de studii qi altor acte care atestd efectuarea unor specializdn;
copia cametului de muncd sau, dupd caz, o adeverinld tip (sediul instituliei - contabilitate)
care sd ateste vechimea in muncd qi in speci alitatea studiilor necesare ocupdrii funcliei
publice;
cazieruljudiciar;
adeverinla care sd ateste starea de sdn[tate corespunzatoare, eliberat6 cu cel mult 6 luni
anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de c6tre unitdli
sanitare abilitate;
declaralia pe propria rdspundere sau adeverinla care sI ateste ca nu a desfbEurat activitdf de
polilie politicd;

Copiile de pe actel e prevdntte mai sus se prezintd in copii legalizate sau insolite de documentele
originale, care se certificd pentru conformitatea cu originalul de cdtre secretarul comisiei de concurs.

Informalii suplimentare
7621t2,

se pot

obline la sediul institufiei (la contabilitate) sau la telefon 0265

Termenul limitd de depunere a dosarelor este de20 de zile de la data publiclrii anunfului in
Monitorul Oficial al Rom6niei - partea a III-a.

Primar,
Mosora Nicolae

-

