PRIMĂRIA COMUNEI GURA TEGHII
Nr…………/…………..

ANUNŢ
În data de 29.09.2016 , ora 1000, la sediul Primăriei Gura Teghii, va avea
loc concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie "referent ,debutant
"Compartiment administratie publica juridic,agricol,urbanism,” al aparatului de
specialitate al primarului ”.
Condiţiile de participare la concurs:
Condiţiile generale de ocupare a funcţiei: candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, r2.
Condiţiile specifice:
-

Studii absolvite cu diploma de bacalaureat ;
Alte specializări, abilităţi şi competenţe: operare calculator

nivel mediu, adaptabilitatea, comunicativitate, iniţiativă, lucru în
echipă; cunoaştere limba engleză nivel mediu.
-

Vechime în specialitatea studiilor: nu este cazul.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă şi interviu.
Dosarele de concurs trebuie sa cuprinda documentele prevazute
de art.49 din HG nr.611/2008 si vor fi depuse la sediul Primariei Comunei
Gura Teghii in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in
Monitorul Oficial partea III-a 2016, inclusiv şi trebuie să cuprindă
următoarele documente:
-

copie act de identitate;

-

formular de înscriere-anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008;

-

copii diplome de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor
specializări;

-

cazierul judiciar;

-

adeverinţă din care să rezulte starea de sănătate corespunzătoare;

-

declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a
desfăşurat activităţi de poliţie politică;

-

declaraţia pe propria răspundere că nu a fost destituit pe motive
disciplinare în ultimii 7 ani

Bibliografia:
-

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata

modificată şi completată;
-

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2;

-

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor

publici, republicata;
-

Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată ;

-

Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate

asupra terenurilor agricole si celor forestiere solicitate potrivit
prevederilor Legi fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii
169/1997;
-

Ordinul nr.734/480/1003/3727/2015,privind aprobarea

Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru
perioada 2015-2019;
-

Hotărârea de Guvern nr. 890/2005 pentru aprobarea

Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si
functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate
privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a
titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a
proprietarilor.
CONDUCEREA

