ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA COMUNEI ȘELIMBĂR
Str. Mihai Viteazu nr.234
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Nr. 17652/21.06.2017
ANUNŢ
PRIMARIA COMUNEI ȘELIMBĂR
Organizează concurs/examen în data de 20.07.2017 – proba scrisă, în 25 iulie 2017 - interviul pentru ocuparea
următoarei funcții publice de conducere:
Șef serviciu la Serviciul Administrație Publică Locală
Condiţii de participare la concurs / examen:
candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
b) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice sau științe administrative;
c) să fie absolvenți de masterat sau studii postuniversitare absolvite în domeniul administrației publice,
management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
d) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 2 ani;
Condiţii de desfăşurare a concursului / examenului
Concursul/examenul se desfăşoară la sediul Primăriei Şelimbăr, str. Mihai Viteazu nr. 234, în data de:
- 20 iulie 2017, ora 1100- proba scrisă;
- 25 iulie 2017, ora 1100 – interviul;
Bibliografie pentru ocuparea funcției publice de conducere de șef serviciu la Serviciul Administrație Publică
Locală:
 Constituția României;
 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și
completările ulterioare;
 Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare;
 Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările
și completările ulterioare;
 Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali;
 Ordonanța nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a
consiliilor locale cu modificările și completările ulterioare;
Dosarele pentru înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei comunei Șelimbăr în 20 de zile de la data
afișării anunțului în Monitorul Oficial privind desfășurarea examenului, respectiv până în 10 iulie 2017 ora 15 inclusiv, și
conțin următoarele documente:
- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă și în specialitate pentru perioada de
după 01.01.2011, care va avea formatul standard aprobat prin Ordinul Președintelui ANFP nr. 192/17.01.2013, raport/salariat
din revisal;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de
concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data
la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, pentru concurs, eliberată de medicul de familie;
- curriculum vitae - modelul european;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
- declarație pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau că nu i-a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul , data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul
standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.
Notă: Copiile de pe actele menționate mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru
conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Șelimbăr str Mihai Viteazu nr. 234, sau la telefon
0269560001/0269560292, persoană de contact doamna Șarba Isabela;
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