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ANUNT
Primaria comunei Varbilau , judetul Prahova, organizeaza concurs pentru
ocuparea a 2 (doua ) functii publice de executie de :
Inspector , clasa I – debutant, din cadrul compartimentului de Asistenta sociala
Consilier, clasa I – Superior, din cadrul compartimentului Urbanism, amenajarea
teritoriului-disciplina in constructii
Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Concursul se va desfasura astfel:
• depunerea dosarelor – in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul
oficial, partea a III a, la sediul Consiliului Local - Primaria comunei Varbilau
• proba scrisa - 06.04. 2017, ora 12,00, la sediul Consiliului Local – Primăria comunei
Vărbilău.
• interviul – 10.04. 2017, ora 12,00, la sediul Consiliului Local – Primăria comunei
Vărbilău.
Conditiile generale de participare la concurs, prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999,
privind Statutul functionarilor publici, sunt:
• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată
pe bază de examen medical de specialitate;
• nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
sau 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 ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea;
• 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.
Conditii specifice :

-

pentru functia publica de Inspector clasa I – debutant din cadrul compartimentului
de asistenta sociala
- studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul asistentei sociale
- pentru functia publica de Consilier, clasa I – Superior din cadrul compartimentului
Urbanism, amenajarea teritoriului-disciplina in constructii
- studii superioare de lunga durata, in domeniile administratie publica, arhitectura,
urbanism, constructii si instalatii aferente constructiilor, inginerie .
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 9 ani
I.
Bibliografie pentru functia publice de INSPECTOR debutant din cadrul
compartimentului de Asistenta sociala
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificarile si
completarile ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, (r);
Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale;
LEGEA nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările
ulterioare;
HG.nr.50/2011 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat
LEGEA nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HG nr.38/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.277/2010
privind alocatoa pentru sustinerea familiei.
O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.
HG. Nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederile OUG
nr.70/2010 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.
Legea nr. 448/2006 - privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu toate modificările şi completările ulterioare;
HG. Nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 448/2006 - privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
(actualizata);
• Bibliografie pentru functia publica de INSPECTOR Superior din cadrul
compartimentului de Urbanism , amenajarea teritoriului-disciplina in cvonstructii
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata2, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata;
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata;
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile si
completarile ulterioare;
Ordinul nr. 839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea lucrarilor in constructii;
H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii
şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Constituţia României.
III. Dosarul de concurs
Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform
prevederilor art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de
H.G. nr. 1173/2008:
•
•
•
•
•

•
•

copia actului de identitate;
formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
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, eliberată de către
medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat
activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de
concurs, sau în copii legalizate.
DEPUNEREA DOSARELOR DE CONCURS SE POATE FACE PANA LA DATA DE
27 martie 2017 , ORA 16, LA REGISTRATURA

