Comuna Aninoasa
St: Constantin Manoles<u l|r. I43,lo(alitatea Aninoasa
judrl!l Dembovqa, (od pottal 137O0s
Tcl.:0245-22.62,r4 Fax:0245-22.65.33
l-ma:t: aninoasadb@yahoo.com

A}-UNT
conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 p vind Sratutul functionarulor publici,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentrLr
aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea ca erei functionarilor publici, cu modificarile si
completarile ulterioare, Pdmaria Comunei Aninoasa orgatizeaza concurs de recrutare pentru ocupatea
flmctiei publice de executie vacante - inspector, grad profesional asistent, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Aninoasa, judetul Dambovita, biroul financiar-contabil, achizitii si
investitii - compartimentul executare silita.

In

Probele stabilite peotru desfasurarea concursului su[t:
- proba scrisa
- interviu

Conditii de desfasurare a concursului:
Concursul va avea loc la sediul Primariei comunei Aninoasa din localitatea Aninoasa- str.
Constantin Manolescu, nI.143, judetul Dambovita, astfel:
- proba scrisa - 09,10.2017, ora 10.00
- interviu - 12.10.2017, ora 12,00
Conditii de participare la concurs:
- sa aiba cetAtenia romdni 9i domiciliul in RomrAnia;
- sa cunoasca limba rom6n6, scris gi vorbit;

-

sa aiba capacitate deplina de exerciliu;
sa aiba o stare de sanetate corespunzatoare

funcliei publice pentru care
candideazA atestati pe bazd de examen medical de specialitate;
- sa indeplineasca condiliile de studii prev6zute de lege pentru furclia publica:
studii superioare absolvite cu diploma de licenta
sa nu fi fost condamnata pentru savargirea unei infracfiuni contra umanitalii, contra
statului sau contn autoriteii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica inldptuirea
justiliei, infmctiuni de fals ori a unei infracliuni savartite cu intenlie, care ar face-o iniompatibild cu
exercitarea firncliei publice, cu exceplia situaliei in care a intervenit reabilitarea;
- sa nu fi fost destituita dintr-o funclie publica sau sa nu-i fi incetat contractul
individual de munci pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
- sa nu fi desfi$urat activitate de polilie politica, astfel culn este definita

'

)

-

prin lege;

-

indeplineasca condiliile specifice pentru ocuparea funcliei publice si anume:
studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau
echivalenta, in stiinte econohice sau admiDistrative ;
vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice
mrnrm un an.
sa

>
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-

Documentele solicitate candidatilor pentru intocmirea dosarului de concurs:
Pentm inscrierea la concurs candidaii vor prezenta un dosar de concurs care va contine

umatoarele documente;
a) formularul de inscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor aare sa ateste nivelul studiilor, precum gi copiile documentelor carc atesta
indeplinirea condiliilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau institulia publictr;
d) copia cametului de munca sau, dupa caz, o adeyerinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz,
in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
e) cazierul judiciar;
0 adeverinla medicala carc se ateste staxea de sdnetate corespunzitoare eliberata cu cel mult 6 luni
anterior deruldrii concursului de citre medicul de familie al candidatului sau de citle unitalile sanitare
abilitate;
f) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca nu a fost destituit dintr-o flrnctie publica 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;
Adeverinia care atesti staxea de slntrtate conline, in clar, numdrul, data, numele emitentului qi calitatea
acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sdnatelii.
Actele mentionate mai sus vor fi prezentate 9i in original in vederea verifictrrii conformitefi copiilor cu
acestea.

Dosarele de inscriere se depun la sediul Primadei comunei Aninoasa, in termen de 20 de zile de
la data publicarii in Monitorul oficial, partea a II[-a
anuntului privind organizarea concursului de
recrutarc, respectiv peioada 01,09,2017 -20.09,2017.
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completarile ulterioare;
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- Ordinul nr'2068/2015 privind aprobarea unor fomulare tipizate pentru activitatea de stabilire a
impozitelor si taxelor locale de catre oiganele fiscale locale;
- Ordinul nr. I 44120 I 6 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a
impozitelor !i taxelor locale, precum 9i a altor venituri ale bugetelor locale de cdte organele fiscale
locale, 9i pentru modificarea $i completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministul dezvoltarii
regionale fi administnliei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate penfu
activitatea de stabilire a impozitelor $i taxelor locale de catre organele fiscale locale;
- Codul de procedua civil4 republicat, adoptat prin Legea nr. 134/2OlO;
- Ordonarta m.22l2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite
pdn titluri executorii, cu modihcarile si completarile ulterioare:
- Legea m.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;
- Legea N.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
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