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ANUNȚ
Primăria Comunei Nocrich, judeţul Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea
postului temporar vacant de consilier personal al primarului.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Nocrich – judeţul Sibiu, str.
Pricipala, nr.274, în data de:
 15.06.2019 , ora 10:00, selectia dosarelor
 18.06.2019, ora 10:00, proba scrisă si proba practica
 20.06.2019, ora 10:00, interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 de zile lucratoare de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Nocrich –
judeţul Sibiu, in perioada 03.06.2019 – 14.06.2019.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare:
- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- adeverinţă medicală 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;
- curriculum vitae;

Conditii generale: prevazute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare:
-




are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exerciţiu;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
ori 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, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii speciale
condiţiile de studii superioare, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs – minim 5
ani;

Bibliografia necesara pentru ocuparea postului temporar vacant de consilier personal al
primarului.
1. Constitutia Romaniei, republicata ;
2. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
3. Legea nr. 393/2004 – Statutul alesilor locali;
4. Legea nr. 554/2004 - Contenciosul Administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
5. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
coruptiei, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
7. Ordonanta nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverintelor de
către autorităţile publice centrale şi locale ,cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările
şi completările ulterioare;
9. HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Primar,
Visa Ionel

