COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEŢUL SUCEAVA
Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
e-mail: poiana sta m pei@va hoo. eoni
wiviv. poianasta m pei. ro

Nr. 2413 din 07.04.2016
ANUNŢ

PRIMĂRIA COMUNEI POIANA STAMPEI, JUDEŢUL SUCEAVA, cu sediul în comuna
Poiana Stampei, str. Principală, nr. 228, judeţul Suceava, organizează concurs conform Legii nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie, consilier clasa I, grad profesional debutant în cadrul
Compartimentului de asistenţă socială.
1. Probele stabilite pentru organizarea concursului sunt:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul.
2. Condiţii de desfăşurare a concursului:
- concursul se va desfăşura în data de 12.05.2016, ora 10°°- proba scrisă şi 16.05.2016, ora 10°°interviul la sediul Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava;
- în vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial aî României, Partea a IlI-a (data publicării in Monitorul Oficial va fi 11.04.2016), candidaţii vor
depune dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr, 611/2008;
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 ocupării 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.
3. Condiţiile de participare la concurs sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv poate ocupa
o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
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;
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f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică, respectiv are studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, în Ştiinţe administrative, specializarea administraţie
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, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei,
infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei publice;
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.
4. Bibliografia stabilită cuprinde:
- Legea nr. 188 /1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea 7 /2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şî completările
ulterioare.
- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicata cu modificările si completările
ulterioare.
- Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările si completările
ulterioare.
- Ordonanţa de urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizaţia lunara pentru creşterea copiilor,
cu modificările şi completările ulterioare.
- Ordonanţa de urgenta nr. 70/2011, privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece ,
cu modificările si completările ulterioare .
-Legea 248/2015 privind stimularea participării la învăţământul preşcolar a copiilor provenind din
familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicata cu modificările si completările
ulterioare.
Reiaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul
Suceava, persoană de contact: d-na. Ivan Alina- secretar comună, telefon/ fax: 0230/575177, interior
17, e-mail: poiana stampei@vahoo.com.
Cu respect,
Primar,
Ing. MEZDREA VILUŢ

Secretar,
IVAN ALINA

