ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNC?IEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE
GRADUL PROFESIONAL DEBUTANT LA SERVICIUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI – DIREC?IA DE URBANISM S
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ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNC?IEI PUBLICE DE EXE
INSPECTOR CLASA I GRADUL PROFESIONAL DEBUTANT LA SERVICIUL ADMINISTRAREA PATRI
URBANISM SI AUTORIZARI DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI FOCSANI
ANUNT

Primaria Municipiului Focsani organizeaza concurs pentru ocuparea func?iei publice de executie vacante
- inspector clasa I gradul profesional debutant la Serviciul administrarea patrimoniului - Direc?ia de urban
Primariei Municipiului Focsani.
Conditii de participare la concurs
- Conditii generale: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr.188/19
publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Conditii specifice:
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite
echivalenta in domeniul fundamental - Stiin?e ingineresti.
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice:- cunostinte de operare pe calculator, nivel mediu.
Concursul/examenul se va desfasura la sediul Primariei Municipiului Focsani.
Data organizarii concursului/examenului este de 24 octombrie 2017, ora 10.00 - proba scrisa, data si ora interviului vor fi comunicate
In cadrul concursului/examenului se desfasoara proba suplimentara de testare a cunostintelor PC - nivel mediu in data de 24 octom
Bibliografia si programa analitica pentru proba suplimentara de verificare a cunostintelor in domeniul IT - nivel mediu se afiseaza la
Municipiului Focsani www. focsani.info.
Dosarele de inscriere la concurs/examen se depun la Compartimentul resurse umane, organizare, camera 103, et. 1, in termen de m
publicarii anuntului in Monitorul Oficial, partea a III-a. Relatii suplimentare la Compartimentul resurse umane organizare - telefon 023
Actele solicitate candidatilor pentru dosarele de inscriere la concursurile din data de 24 octombrie 2017
- copia actului de identitate;
- formularul de inscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
- copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
- cazierul judiciar(acesta poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere, cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu or
parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dos
actului administrativ de numire);
- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
- declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
Copiile actelor de mai sus se vor prezenta insotite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul d
concurs, sau in copii legalizate.
BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul/examenul organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de inspector clasa I gradul profesiona
administrarea patrimoniului din cadrul Primariei Municipiului Focsani
1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente ac
completarile ulterioare;
3. Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si pri
ulterioare.
4. Hotararea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privi
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile ulterioare.
5. Legea cadastrului si a publicita?ii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata.
Programa analitica proba suplimentara de verificare a cunostintelor in domeniul IT - nivel mediu.

