ANUNŢ
Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, b-dul M. Viteazu, nr. 31, anunţă organizarea în
data de 21 ianuarie 2019 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii publice
de execuţie vacante din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:
1. Inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Urbanism, protecţia mediului
Pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant
Compartiment Urbanism, protecţia mediului trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

–

 condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, (r2);
 condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineriei mediului;
Condiţiile generale de participare pentru ocuparea funcţiei publice vacante sunt:
- cetăţenie română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- vârstă minimă: 18 ani împliniţi;
- capacitate deplină de exerciţiu;
- stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen
medical de specialitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
- 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;
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive
disciplinare în ultimii 7 ani;
- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

formularul de înscriere;
curriculum vitae, modelul comun european;
copia actului de identitate;
copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări
şi perfecţionări;
copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice,
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
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;
copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
cazierul judiciar;
declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al
Securităţii sau colaborator al acesteia.

Din adeverinţa menţionată la litera f) trebuie să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia
ocupată, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia, temeiul legal al desfăşurării activităţii,
vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu
excepţia documentului prevăzut la litera c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de email a instituţiei.
Documentul prevăzut la lit. h) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz,
candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea
informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul
de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data
şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care
candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau
instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate
la nivel instituţional.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul
autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Vulcan astfel:
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Interviul
- data şi ora interviului se vor stabili de către comisia de examinare conform art.
56 din H.G. nr. 611/2008, în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan.
Dosarele de înscriere se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei până la data de
09.01.2019 ora 1600. Informaţii suplimentare la telefon 0254570340 int. 217.

Pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant –
Compartiment Urbanism, protecţia mediului, bibliografia este următoarea:
1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare;
3. Constituția României;
4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
5. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea 107/1996 – Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă
al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
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