PRIMĂRIA COMUNEI MIHAI VITEAZU
Str. Principală nr.46
Tel. (004) 0241/ 767130
Judeţul Constanţa, România, cod: 907190
Fax: (004) 0241/ 767130
E-mail: primaria_mv@hotmail.

ANUNŢ
Primăria Mihai Viteazu organizează concurs de recrutare pentru
următoarea funcţie publică de execuţie :
Referent III, grad profesional asistent, Compartimentul Urbanism,
Cadastru, Amenajarea teritoriului si Registrul agricol.
Dosarele se pot depune la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei
Mihai Viteazu până la data de 04.10.2018, ora 12.00.
Susţinerea probei scrise a concursului de recrutare a fost stabilită în data
de 15.10.2018 ora 10.00, iar susţinerea interviului a fost stabilită în data de
17.10.2018 ora 10.00, în cadrul Primăriei Mihai Viteazu.
Condiţii:
- Condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 cu modificările
şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează,
atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) 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;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

- Studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
- Vechime in specialitatea studiilor – minim 6 luni;

Dosarul pentru înscrierea la concurs va conţine următoarele DOCUMENTE:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copiile diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atestă
efectuarea unor specializări si perfectionari;
e) copia carnetului de muncă si după caz, a adeverinţei eliberate de angajator
pentru perioada lucrata, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) cazierul judiciar;
g) copia adeverinţei care atesta starea de sănătate corespunzătoare, eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care sa ateste calitatea sau
lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
Bibliografie:
- Constitutia Romaniei republicata;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată și
actualizată;
- Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată;
- O.G. 28/2008 privind registrul agricol, actualizata;
- Legea 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din
sectorul agricol;
- Ordinul 1846/2014 privind punerea in aplicare a prevederilor Legii 145/2014;
- O.U.G. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
- H.G. nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor
O.U.G. nr. 34/2013;
- Legea 287/2009 privind Codul civil, cap. V, sectiunea a 3-a privind regulile
particulare în materia arendării.

Contestaţiile se pot depune doar pentru proba scrisă în termen de 24 ore de la
afişarea rezultatelor. Rezolvarea contestaţiilor se va realiza de către comisia de
contestaţii prin recorectarea testului candidatului în faţa candidatului. Rezultatul
contestaţiei este definitiv.
Candidatul se consideră admis dacă a totalizat minim 50 puncte din totalul maxim
de 100 de puncte. Ocuparea postului se va face în ordine descrescătoare a punctajului
total obţinut.
Candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj este considerat angajat începând cu
următoarea zi a susţinerii examenului, încheindu-se contractul de muncă pe o perioadă
nedeterminată.
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