ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI PETRU-RAREŞ
Nr.3156 din 24.08.2016
Dosar nr.B/6

A N U N Ţ
Primaria comunei PETRU-RAREŞ organizează în data de 15
SEPTEMBRIE 2016, orele 10,00, la sediul Primăriei comunale Petru-Rareş
din localitatea RETEAG nr.272, CONCURS pentru ocuparea unui post
VACANT de INSPECTOR (situatii de urgenta si achizitii publice), în cadrul
Primăriei comunei PETRU-RAREŞ.
Concursul constă în:
- PROBĂ SCRISĂ şi
- INTERVIU
CONDIŢII :
- să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris şi vorbit;
- vârstă minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- permis conducere categoria B;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de
familie sau unităţile sanitare abilitate;
- studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalent;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face
incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea.
Actele necesare dosarului şi bibliografia sunt afişate la afişierul
primăriei comunale unde pot fi consultate.
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DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
-cerere de înscriere la concurs adresată primarului comunei;
-copia actului de identitate;
-copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi copiile
documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor specifice;
-copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor;
-cazierul judiciar;
- adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau
de către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae.
Depunerea dosarelor se va face, la secretarul comunei PETRURAREŞ, în termen de 10 de zile după publicarea anunţului în monitorul
oficial.
BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS :
1.- Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare:
2.- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului
contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
3.- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
4.- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 au fost aprobate Normele
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice;
5.-Legea nr.481/2004 privind Protecţia civilă în România,
modificată şi completată prin Legea nr.212/2005
6.- Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei comunaletelefon 0263-344000.
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