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Nr. 11526/23.11.2017

ANUNȚ
PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSURILOR
DE RECRUTARE A UNOR
FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE

În conformitate cu prevederile art. 56, lit. ,,d” din Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor
publici republicată și a HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea
carierei funcționarilor publici cu modificările şi completările ulterioare , se organizează concursuri
de recrutare a unor funcţii publice de execuţie vacante , după cum urmează :
1. INSPECTOR , CLASA I , GRAD PROFESIONAL ,, DEBUTANT”, în cadrul
COPMARTIMENTULUI ,, CADASTRU, AGRICOL” ;
2. CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ,, DEBUTANT ” ,în cadrul
COMPARTIMENTULUI ,, ASISTENȚĂ SOCIALĂ ” ;
3. REFERENT,

CLASA

III,

GRAD

PROFESIONAL

,,DEBUTANT”

,

în

cadrul

COMPARTIMENTULUI ,,MEDIU ”.
Pentru înscrierea la concursul de recrutare , candidații trebuie să îndeplinească următoarele
condiții :
a) pentru funcția publică de INSPECTOR , CLASA I , GRAD PROFESIONAL ,, DEBUTANT”,
în cadrul COPMARTIMENTULUI ,, CADASTRU, AGRICOL”, candidații trebuie să

fie

absolvenți de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalent (adeverință
de absolvire) ;
b) pentru funcția publică de CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ,, DEBUTANT ” ,în
cadrul COMPATRIMENTULUI ,, ASISTENȚĂ SOCIALĂ ”, candidații trebuie să

fie

absolvenți de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul
științe sociale ;
c) pentru funcția publică de REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL ,,DEBUTANT” ,
în cadrul COMPATIMENTULUI ,,MEDIU” , candidații trebuie să fie absolvenți de studii
liceale cu diplomă de bacalaureat.
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Dosarele de concurs trebuie să conţină , în mod obligatoriu , următoarele documente :
1. formular de înscriere ;
2. curriculum vitae – model european ;
3. copia actului de identitate;
4. copii ale diplomelor de studii , certificatelor sau adeverinţelor de absolvire ;
5. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie , cu cel mult 6 luni înainte ;
6. cazier judiciar ;
7. declaraţia pe proprie răspundere care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al
Securităţii sau colaborator al acesteia.
Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în
Monitorul Oficial al României, Partea a –III-a, respectiv data de 13 DCEMBRIE , orele 16

00

, la

sediul Primăriei Bucșani, județul Dâmbovița – Registratură .
Examenul de recrutare constă în 3 (trei) probe :
1. Selecţionarea dosarelor de înscriere (îndeplinirea condiţiilor de examen)
2. PROBA SCRISĂ – în data de 27 DECEMBRIE 2017 , ORELE 10.00
3. INTERVIUL – în data de 29 DECEMBRIE 2017 , ORELE 10.00
Examenul de recrutare va aea loc la sediul Primăriei comunei Bucşani , judeţul Dâmboviţa,
strada Principală , nr. 1228.
BIBLIOGRAFIILE examenelor de recrutare sunt :
1. Pentru postul de INSPECTOR , CLASA I , GRAD PROFESIONAL ,, DEBUTANT”, în cadrul
COPMARTIMENTULUI ,, CADASTRU, AGRICOL” :
a. Constituţia României
b. Legea nr. 215/2001- privind Administraţia publică locală, republicată ;
c. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
d. Legea nr. 7 /2004 – privind codul de conduită a funcţionarilor publici ;
e. Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 – privind Registrul agricol , completată de Legea nr.
54/2017 ;
f. Legea nr. 17/2014 – privind unele măsuri

de reglementare a vânzării- cumpărării

terenurilor situate în extravilan ;
g. Legea nr. 7/1996 – Legea Cadastrului şi Publicităţii Imobiliare – actualizată ;
h. Legea nr. 165/2013- privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în
natură sau echivalent , a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului
comunist în România – actualizată ;
i. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002- privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor , actualizată.
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2. Pentru postul de CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ,, DEBUTANT ” ,în cadrul
COMPATRIMENTULUI ,, ASISTENȚĂ SOCIALĂ ” :
a. Constituţia României
b. Legea nr. 215/2001- privind Administraţia publică locală, republicată ;
c. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
d. Legea nr. 7 /2004 – privind codul de conduită a funcţionarilor publici ;
e. Legea nr. 416/2001- privind venitul minim garantat , actualizată ;
f. Legea nr. 448/2006 – privind protecţia şi promovarea

drepturilor persoanelor cu

handicap, actualizată;
g. Legea nr. 277/2011- privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
h. OUG nr. 70/2011 – privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece ;
i. Legea nr. 248/2015 – privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor
provenind din familii devaforizate.

3. Pentru postul de REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL ,,DEBUTANT” , în cadrul
COMPATIMENTULUI ,,MEDIU” :
a. Constituţia României ;
b. Legea nr. 215/2001- privind Administraţia publică locală, republicată ;
c. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
d. Legea nr. 7 /2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici ;
e. OUG nr. 195/ 2005 – privind Protecţia Mediului, actualizată ;
f. OUG nr. 243/2000- privind Protecţia atmosferei, actualizată ;
g. OUG nr. 78/2000 – privind Regimul deşeurilor , actualizată ;
h. Legea nr. 107/1996 – privind Legea apelor, actualizată

Persoana de contact : ROTARU ADRIAN – secretar localitate
Telefon : 0245 / 235041
Prezentul anunţ a fost afişat la sediul Primăriei Bucşani , judeţul Dâmboviţa,astăzi 23.11.2017

PRIMAR ,
NIȚĂ CONSTANTIN
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