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ANUNT
Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie
vacante de inspector, grad profesional asistent- Compartimentul
urbanism si amanejarea teritoriului, domeniul public ~i privat din
Aparatul de specialitate al Primarului ora~ului Negre~ti

Primaria ora~ului Negre~ti, judeµil Vaslui, reprezentata de ing. Vasile Voicu - primarul
organizeaza concurs in data de 13.08.2018, in conformitate cu H.G. nr. 61112008
pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru ocuparea:
- 1 post vacant, pe perioada nedeterminata, de inspector, grad profesional asistent, din
Aparatul de specialitate al Primarului ora~ului Negresti.
Probele concursului:
ora~ului,

a)selectia dosarelor de inscriere;
b) proba scrisa;

c) interviul.
Conditii de desfasurare a concursului:

1. Proba scrisa va avea Joe in data de 13. 08. 2018, ora 10.00, la sediul institutiei.
2. Interviul - se va desfasura la data si ora stabilita de comisia de concurs, dupa afi~rea
rezultatelor la proba scrisa.
3. Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data
publicarii in Monitorul Oficial, partea a ill-a, la sediul primariei ora~ului Negresti,
judetul Vaslui, Compartimentul Resurse Umane.
Conditii de participare la concurs:

a) candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile ~i completarile
ulterioare.

b) Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga
durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul arhitectura, urbanism,
~tiinte inginere~ti , constructii civile;
··'--c) Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: I an
d) Cuno~tinte operare PC- nivel avansat, in conformitate cu art. 31 alin (4) din H.G. nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei
functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde urmatoarele documente, confonn
prevederilor art. 49 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea ~i dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata ~i completata de H.G. nr.
1173/2008:
•
•
•
•
•

•
•

copia actului de identitate;
formularul de inscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificata;
copiile diplomelor de studii ~i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
copia cametului de munca sau, dupa caz, sau adeverinta care sa ateste vechimea in
munca ~i, dupa caz, in specialitate- numar pagini;
cazierul judiciar (acesta poate fi lnlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere, cu
obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul
desta~urarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost
declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului
administrativ de numire ).
adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfa~mrat
activitati de politie politica.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originate, care se
certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau In
copii legalizate.

Primar,
Ing. Voicu Vasile

Secretar
Jrs. Faur Felicia
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