ANUNŢ
Primăria Comunei Vitomirești
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de
conducere vacante de secretar general al comunei Vitomirești, județul Olt
Concursul se desfășoară la sediul Primăriei comunei Vitomirești,
județul Olt, în data de 5 noiembrie 2019, ora 1000 – proba scrisă;
Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei comunei Vitomirești,
județul Olt în perioada 4-23 octombrie, inclusiv.
Condiţii de participare la concurs
- sa îndeplinească conditiile prevăzute la art. 465 alin. (1) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;
- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
- Studii de masterat în domeniul administrației publice, management
sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
- Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice:
minim 5 ani.
În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea functiei
publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezinta
persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma,
respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta
sau echivalenta, în specialitate juridica, administrativa sau stiinte politice, si
care îndeplinesc conditiile prevazute la art. 465 alin. (3) si art. 468 alin. (2) lit.
a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, pot candida si persoane care nu îndeplinesc aceste conditii, în
urmatoarea ordine:
a) persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma,
respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta
sau echivalenta, în specialitate juridica, administrativa sau stiinte politice si
îndeplinesc conditia prevazuta la art. 468 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
b) persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma,
respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta
sau echivalenta, în specialitate juridica, administrativa sau stiinte politice
c) persoane care au studii universitare de licenta absolvite cu diploma,
respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta
sau echivalenta, în alta specialitate.
Acte obligatorii la dosarul de concurs

a)formularul de inscriere;
b)curriculum vitae, modelul comun european;
c)copia actului de identitate;
d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care
atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul
administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare
exercitarii functiei publice, dupa caz;
f)copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de
angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si,
dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
g)copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare,
eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de
familie al candidatului;
h)cazierul judiciar;
i)declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea
sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia;
j)alte documente relevalnte pentru desfășurarea concursului;
Bibliografie
-Constituția României;
-Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
-Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea Fondului Funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările_ulterioare;
- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activtăţii de soluţionare a
petiţiilor,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare
;
- H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare.
Relații suplimentare se pot obține de la dl Barbu Mugurel Ștefan,
referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vitomirești,
județul Olt, tel: 0773.796.646, e-mail: mugurel_1977@yahoo.com
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