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ANLINT

ln conformitate cu prevede le Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarulor publici,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile H.G. nr. 611/200g pentru
aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si
completarile ulterioare, Primaria comunei Aninoasa otgwtlzeaza concurs de recrutare pentu ocuparea
functiei publice de executie vacante - inspector, grad profesional superior, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Aninoasa, judetul Dambovita, biroul financiar-contabil, achizitii si
in\estilii compaflimentul implemenrare inrestitii.

Probele stabilite pentru dcsfasurarea concursului sunt:
- proba scrisa
- interviu

Conditii de desfasurare a concursului:
concursul va avea loc la sediul primariei comunei Aninoasa din localitatea Aninoasa, str.

Constantin Manolescu, nr.143, judetul Dambovita, astfel:
- proba scrisa - 01,11.2017, ora 10.00
- interviu - 06.11.2017, ora 12.00

Conditii de participare la concurs:
- sa aiba ceteFnia romr4n6 9i domiciliul in Romdnia;
- sa cunoasca limba romana, scris li vorbit;
- sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
- sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare lirnc(iei publice pentru care

candideaza, atestata pe bazd de examen medical de specialitate;' - sa indeplineasca condiliile de studii prevazute de lege pentru functia publica:
! studii superioare absolvite cu diploma de licenta

- sa nu fi fost condamnata pentru sAvarlirea unei infracliuni contra umanitafi, contra
statului sau contra autoritS(ii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedici inf5ptuirea
justifiei, infractiuni de fals ori a unei infracliuni savarlite cu intenlie, care ar face-o incompatibila cu
exercitarea funcliei publice, cu exceplia situaliei in care a intervenit reabilitarea;

- sa nu fi fost destituitA dintr-o funclie publicd sau sa nu_i fi incetat contractul
individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

- sa nu fi desfi$ulat activitate de polilie politica, astfel cum este definite
prin lege;

- sa indeplineasca condiliile specifice pentru ocuparea funcliei publice si anume:> studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau
echivalenta, in stiinte economice sau administrative :

minim 9 ani.
) vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice -

fiw



Documentele solicitate candidatilor pentru intocmirea dosarului de conculs:
Pentru inscrierea la concus candidatii vor prezenta un dosar de concurs czue va conline

urmAtoarele documente:
a) formularul de inscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor caie sA ateste nivelul studiilor, precum gi copiile documentelor care ateste

indeplinirea condiliilor specifice ale postului, solicitate de autodtatea sau institutia publicA:
d) copia cametului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz,

in specialitatea studiilor necesare ocupadi functiei publice;
e) cazierr-rl j udiciar;
f) adeverinld medicald carc sA ateste starea de strnAtate corespunztrtoare eliberata cu cel mult 6 luni

anterior derulirii concursului de ctrtre medicul de familie al candidatului sau de cetre unitilile sanitare
abilitate;

t) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca nu a fost destituit dintr-o functie pr_rblica sau
nu i-a incetat contractual individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

g) declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica:

Adeverinfa care atestA starea de sdnatate conline, in clar, numirul, dau, numele emilentului gi calitatea
acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sen6t6lii.

Actele mentionate mai sus vor fi prczentate gi in original in vederea verificfuii conformitIlii copiilor cu
acestea.

Dosarele de inscriere se depun la sediul pdmaiei comunei Aninoasa. in termen de 20 de zile de
la data publicarii in Monitorul oficial, partea a lll-a a anuntului privind organizarea concursului de
recrutare, respectiv pe rioada 25 .09 .2017 -16.10.201'1 .

Bibliografia I

- Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificaile si
completarileulte oare;

- Legea administratiei publice locale nr.2l512001, republicata, cu modificrile si completarile
ulterioare;

- Legea r.r.712004 ptivind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
- Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si complerarile ulterioare;
- Hotamrea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Nomelor metodologice de aplicare a

prevederilor releritoare la atribuirea contractului de achizilie publici_/acordului-cadru din Llgea nr.
98/2016 privind achizi;iile publice;

- Hotararea Guvemului nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.3l5/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea si ftrnctionarea Miristerului Dezvoltarii

Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene;
- Legea nr.50/1991 pdvind autoizarea executarii lucErilor in constructii. cu modificarile si

completarile ulte oare.
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