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A N U N Ţ

Privind organizarea concursului de recrutare , pentru functia publica vacanta  de inspector clata I
grad profesional PRINCIPAL- compartiment cadastru

             Primaria  comunei  Platonesti,judetul  Ialomita  organizeaza  in  perioada  06-11.12.2017
concursului de recrutare , pentru functia publica vacanta  de inspector clata I grad profesional
PRINCIPAL- compartiment cadastru ,conform Legii 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,
republicata,cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si
completarile ulterioare. 

                 I.Desfasurarea examenului
        a)  denumirea  autorităţii  sau  instituţiei  publice  organizatoare  a  concursului-PRIMARIA
PLATONESTI
    b) funcţia publică pentru care se organizează concursul, -INSPECTOR PRINCIPAL
    c)  compartimentul  din  care  face  parte  funcţia  publică  pentru  care  se  organizează  concursul-
CADASTRU
    d) data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise;
    f) condiţiile de participare cuprinzând condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte
condiţii specific:
     a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
     b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
     c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
     d) are capacitate deplină de exerciţiu;
     e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de
examen medical de specialitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
    g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra
autorităţii,  infracţiuni  de  corupţie  şi  de  serviciu,  infracţiuni  care  împiedică  înfăptuirea  justiţiei,
infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei publice;
    i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru
motive disciplinare în ultimii 7 ani;
    j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Conditii de participare la concurs:
- sa aibe studii universitare de licenta absolvite cu diploma respectiv studii de lunga durata absolvite cu
diploma de licenta sau echivalent in domeniul stiinte administrative specializarea administratie publica
sau stiinte ingineresti   
- vechime- minim 5 ani in specialitatea  functiei



                                                    

    g) perioada de depunere a dosarelor de concurs:
        Depunerea dosarelor -06-27.11.2017
         Selectia dosarelor in perioada 28.11.06.12.2017
         Depunere contestatii- 07.12.2017
        Solutionare contestatii -08.12.2017
     Proba scrisa va avea loc in data de 11.12.2017  la sediul Primariei  comunei Platonesti, incepand cu 
ora 10.00

    h) coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de corespondenţă,
telefon/fax, email, persoana de contact şi funcţia publică deţinută.:
- COMPATIMENT SECRETARIAT-Grigore Artemizia-secretarul comunei- tel./fax-0243/279120
  

         

         Dosarele de inscriere la examen,conform prevederilor art.49 din HG nr.611/2008, modificata si 
completata va contine in mod obligatoriu:
    a) formularul de înscriere prevăzut în HG 761/2017
    b) curriculum vitae, modelul comun european; 
    c) copia actului de identitate;
    d)  copii  ale  diplomelor  de  studii,  certificatelor  şi  altor  documente  care  atestă  efectuarea  unor
specializări şi perfecţionări;
    e)  copie a diplomei de master  sau de studii  postuniversitare  în domeniul  administraţiei  publice,
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz; 
    f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,
care  să  ateste  vechimea  în  muncă  şi,  după  caz,  în  specialitatea  studiilor  necesare  ocupării  funcţiei
publice;
    g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
    h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor
publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic
şi se testează prin probă suplimentară;
    i) cazierul judiciar;
    j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător
al Securităţii sau colaborator al acesteia.

    Bibliografia este anexata la prezentul anunt.

P R I M A R

NEGRARU FLORINEL
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B I B L I O G R A F I A:

1.Constituția Romaniei
2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,  cu modificarile si
 completarile ulterioare;
3.  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata 4.Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala;
5.Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia
6.Legea nr.7/2006 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996* cu modificari si completari 
ulterioare
7.OG 28/2008-privind registrul agricol
8.Legea  nr.54/2017  pentru  modificarea  şi  completarea  Ordonanţei  Guvernului  nr.  28/2008  privind
registrul agricol
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