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ANUNŢ
U.A.T. Municipiul Tecuci organizează concurs în perioada: 24.07.2017, ora 10,0() proba
scrisa si 26.07.2017 ora 10,00 —interviul, în vederea ocup ării funcţiilor publice de execuţic vacantc
structura organizatorică a UA T Municipiul Tecuci ,respectiv:

îl1

- 1 functie publica de conducere de SefBirou Fonduri Europene;
-1 functie publica de executie de consilier I , grad profesional debutant- Birou
Fonduri -Europene;
- 1 functie publica de executie de consilier ,grad profesional debutant - Comp.
Plati,Urmarire amenzi - Serv. Venituri si Executae Si}ita
Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie s ă indeplineasc ă următoarele condiţii generale prev ăzute de art.54
din Legea nr. 1 88/1 999 privind Statutul func ţionarilor publici (r2) ,cu modific ările si completările
ulterioare
Pentru functie publica de conducere de Sef Birou Fonduri Europene - Birou
Fonduri Europene;
- studii universitare de licen ţă absolvite cu diplomă ,respectiv studii superioarc de
lungă durată ,absolvite cu diplorn ă de licenţă sau echivalent ă în domeniul stiintelor juridice;
economice sau ingineresti;
- studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administra ţiei
publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercit ării funcţiei publice, în
condiţiile legii;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercit ării funcţii publice: 2 ani
Pentru functie publica de executie de consilier I , grad profesional debutantBirou Fonduri-Europene;
- studii universitare de licen ţă absolvite cu diplom ă ,respectiv studii superioare de
lungă durată ,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent ă în domeniul stiintelor juridice;
- vechin-ie în specialitatea studiilor necesare exercit ării funcţiei publice: 0 ani
Pentru functie publica de executie de consilier ,grad profesional debutant Comp. Plati,Urmarire arnenzi - Serv. Venituri si Executare Silita;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplornă ,respectiv studii superioare de
lungă durat ă ,absolvite cu diplom ă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
- vechirne îri specialitatea studiilor necesare exercit ării funcţiei publice : O ani
Pentru concursul de recrutare ,func ţie publica de execuţie, dosarul va cuprinde urm ătoarele
documente ,conform prevederilor ai -t.49 din Hotărârea Guvernului nr. 61 1/2008 pei-itru aprobarea
normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei func ţionarilor publici,rnodificat ă si completat ă de
H.G.1173/2008
- copia actului de identitate;
- forrnularul de înscicre ,conforrn ai-iexei i-ir.3 la 1-I.G.rir.61 1/2008, rnoclificat ă;
- copii}e diplome}or de studii i ale altoi - acte care atest ă efectuarea unor specializ ări;
- cerjudiciar (acesa poac fi ir1ocuit cu o declarade pe propria raspundere ,cu obligatia
de a co .}cC d eru} cu 01- iia1u doc critu}ui pe narcursu dcTasurarii concusu1ui dar nu mai

(1C 7IIC J ci;iie (IC l) (IUIU Jn (UFL l IOSI (ILUIiUi fl(IiflJS i) iiiiiifl xelcclici dosflrcl(>i xiib
iiincn ncciiiileiii ncluliii Iiiniiixiinli de i)uiliiie)
- ndcveijiiin cnrc xn nlexie xlnien de iinlnie corexpuiiinionic:
- dcclnrniin pe pi)piin iflxp(lildCiL 5I(i ndcverintn cnrc xn niextc cn nu a dcsJsurnl nciiviinii
dc polilic p()Iiticn
Copi i lc dupn nclelc (lcpuxc ln dosnrul dc concurx xc vor prcicnln inxotile de documenicic
orieinlc care vor 11 ceri i licnic penl ru conlorniitnlc de cni re xccrcinrul conlixicj dc concurs snu in copi i
lenlizntc
Dosarcic dc înscricrc ln coiicurs sc vor dcpunc în tcrmcn dc 2() dc zile de la data
public ării anun ţ ului în Monilorul 011cinl al Românici ,Partca a-1 l l-n Ia (omp. Resurse Unianc, SSM
din cadrul aparatului dc spccialitntc al primarului.
Relaţii suplimentare sc poi obtinc de la scdiul UAT Municipiul Tccuci ,Comp. (icstiuncn
Rcsurselor Umane si a 1unc ţ iilor publicc din cadrul aparatului dc specialitate al primarului.
Ui!iii

Primar,
Catalin Constantin Hurdubae
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SI;F 1311tOU FONDl1R1 1?U12OP1NI;

I. Constitutia Romaniei;

2. • Legea nr.188/1999 republicata.privind Statutul iunctionarilor publici;
3. l,egea nr. 7/2004, actualizate ,privind Codul de conduita a functionarilor publici;
4. Ghidul general a solicitantului, privind Programul Operational Regional 2014-2020;
5. Legea 215/2001 privind administratia publica locala , republicata , modificata si
completata;
6. OUG nr. 66/201 l privind prevenirea constatarea si sanctionarea neregulilor
aparute in obtinerea fondurilor europene si /sau a fondurilor publice nationale
aferente acestora;

7.

Legea nr. 3] 5/2004 , privind dezvoltarea regional ă în România;

8. H.G. 28/2008 - privind aprobarea con ţinutului cadru al documenta ţiei tehnicoeconornice aferente investi ţiilor publice, precurn ş i a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investi ţii ş i lucrări de interven ţii

PRIMAR
Catalin Constantin Hurdubae
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l. Coiistitutia Rornanici;
2. Legea nr.1 88/1999 rcpub!icata J3riviiid Stalutul fuiiclionarilor puhlici;
3. Legea nr. 7/2004, actuaiizaie ,privind Codul de conduita a functionari!or 13ublici;
4. Ghidul geiieral a so!icitaiitului, priviiid Prograiiiul Ol3eratioiial Regioiial 2014-2020;

5. Legea2l5/2001 privind administratia publica locala , republicata, rnodificata si
completata;
6. OUG nr. 66/201 1 privind prevenirea constatarea si sanctionarea iieregulilor
aparute in obtinerea fondurilor europene si /sau a fondurilor publice natioiiale
aferente acestora;

PRIMAR
Catalin Constantin Hurclubac
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BIBLIOGRAFI 1i
CONSILIER D1B1JTANT
C()mp. Plati Urmarire. Anicnzi

1 .Constitutia Rornanici
2.Legea nr. l 88/1 999 rcpublicata privind Statutul functionarilor publici;
3.1-egea nr. 7/2004, actualizate ,privind Codui de conduita a functionarilor publici;
4.Legea 215/2()01 privind adrninistratia publica locala, republicata, modificata si
cornpletata;
5.OG nr. 2/200 1 privind privind regimul juridic aI contraven ţiilor;
6.Legea 207/201 5 privind Codul de procedur ă fiscal ă;

PRIMAR
Catalin Constantin Hurclubae

