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ANUNT
In data de 07.10.2014 la sediul Prirnariei rnunicipiului Rarnnicu Sarat are loc
organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea unnatoarelor functii publice de
executie vacante din cadru aparatului de specialitate al prirnarului n1unicipiului
Ran1nicu Sarat:

Probele stabilite sunt urmatoarele: o proba scrisa si interviu

Conditiile de desfasurare a concursului:
data pana la care se pot depune dosarele de inscriere este 17.09.2014, ora 16,30.
proba scrisa va avea loc in data 07.10.2014 la ora 10,00 la sediul Pri1nariei
111unicipiului Rarnnicu Sarat din strada Nicolae Balcescu, nr.l

Conditii pentru participare la concurs:
1. Conditii prevazute de lege pentru ocuparea functiilor publice vacante:
are cetatenia rornana si dorniciliul in Rornania;
cunoaste lirnba rornana, scris si vorbit;
are varsta de rninirnum 18 ani irnpliniti;
are capacitate deplina de exercitiu;
are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza,
atestata pe baza de examen rnedical de specialitate;
indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
nu a fost condarnnata pentru savarsirea unei infractiuni contra urnanitatii, contra
statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care in1piedica
infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni
savarsite cu intentie, care ar face-o incornpatibila cu exercitarea functiei publice, cu
exceptia situatiei in care ar interveni reabilitarea;
nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de
n1unca pentru rnotive disciplinare in ultimii 7 ani;
nu a desfasurat activitate politica, astfel cum este definita prin lege.

2. Conditii specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice de consilier,
clasa I, grad profesional superior in cadrul Con1partimentului Urbanisn1 An1enajarea
Teritoriului si Autorizarea Lucrarilor de Constructii- Serviciul Urbanisn1:
studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de
lunga durata, absolvi te cu diplorna de licenta sau echivalenta in dornen i ul:
arhitectura, urbanisrn, stiinta rnediului, stiinte ingineresti.

vechin1e in specialitatea studiilor necesara exercitarii functiei: n1inin1un1 9 ani;

3. Conditii specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice de consilier,
clasa 1, grad profesional superior in cadrul Contpartintentului Investitii si Achizitii
Publice:
studii universitare de licenta absolvite cu diplo1na, respectiv studii superioare de
lunga durata, absolvite cu diplo1na de licenta sau echivalenta in do1neniuJ:
arhitectura, urbanis1n, stiinta 1nediului, stiinte ingineresti.
vechi1ne in specialitatea studiilor necesara exercitarii functiei: 1ninin1un1 9 ani;

Relatii suplintentare se pot obtine la sediul Printariei ntunicipiului Rantnicu Sarat
sau la nu1narul de telefon: 0238561946
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Dosarul de concurs

(1) În vederea participării la concursul din data de 07 octombrie 2014, In
termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, din data de 29.08.2014, candidaţii depun dosarul de
concurs, care va conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupărli
funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a
desfăşurat activităţi de poliţie politică;
h) declaratie pe propria raspundere ca nu a fost destituita dintr-o functie
publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive
disciplinare in ultimii 7 ani;
. (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii Publice.
(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate
sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu
originalul de către secretarul comisiei de concurs.
(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe
proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor
are 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.
(5) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul
comisiei de concurs din cadrul autorităţii sa4instituţiei publice organizatoare a
concursului.
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Anexa

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa l, grad
profesional superior- Serviciul Urbanism- Compartimentul Urbanism,
Amenajarea Teritoriului si Autorizarea Lucrarilor de Constructii elin cadrul
aparatului de specialitate al primarului mun. Ramnicu Sarat

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Legea nr.188/1999, republicata, actualizata, privind Statutul functionarilor publici;
Legea nr.7/2004, republicata, privind Codul de conduita al functionarului public;
Legea nr.215/200 1, republicata, actualizata, a administratiei publice locale;
Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicată, actualizată privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii
Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 , actualizat, pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii;
Legea nr. 350 din 6 iunie 2001, actualizată, privind amenajarea teritoriului ~:
urbanismul;
Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995, actualizată, privind calitatea în construcţii;
H.G. nr. 273 din 14 iunie 1994, actualizată, privind aprobarea Regulamentului de
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
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Anexa

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad
profesional superior- Compartimentul Investitii si Achizitii Publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului mun. Ramnicu Sarat

1. Legea nr.l88/1999, republicata , actualizata, privind Statutul functionarilor
publici;
2. Legea nr.7/2004, republicata, privind Codul de conduita al functionarului public;
3. Legea nr.215/200 1, republicata, actualizata, a administratiei publice locale;
4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, actualizată, privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi
a contractelor de concesiune de servicii;
5. Hotararea nr. 925 din 19 iulie 2006, actualizată, pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din
Ordonanţa de urgenta a Guvernului m·.34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii;
6. Legea nr.72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea
obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte încheiate intre
profesionisti si intre acestia si autoritati contractante;
7. Hotararea nr.Sl/1996, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
montaj, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor
de productie;
8. Hotararea m·.28/2008, aprobarea continutului-cadru al documentatiilor tehnicoeconomice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.
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