ANUNT
Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei
publice de executie vacante de inspector, clasa I, debutant, din cadrul
compartimentuluiAchizitii Publice al Primariei comunei Nocrich
Primăria Comunei Nocrich, judeţul Sibiu organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, debutant,
din cadrul compartimentului Achizitii Publice al Primăriei comunei Nocrich judeţul Sibiu.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Nocrich – judeţul
Sibiu, str. Pricipala, nr.274, în data de:
 05.12.2016, ora 10:00, proba scrisă
 07.12.2016, ora 10:00, interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei
comunei Nocrich – judeţul Sibiu.
Dosarul de concurs trebuie sa cuprinda:
-

Formularul de inscriere;
Actul de identitate (copie si original);
Diplome de studii (copie si original);
Carnetul de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca (copie
si original);
- Cazier judiciar (original);
- Adeverinta medicala (original);
- Declaratie pe proprie raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie
politica.
Conditii generale
-

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;
- 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, 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 în ultimii 7 ani;
- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
Conditii speciale
- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii
superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta.
Bibliografie
1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu
modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
4. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice ;
5. Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Nocrich,
telefon 0269/582102.
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