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ANUNT 

U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str. 1 Decembrie 191 8 nr.66, judetul 
Galati in baza Legii 188/1999,organizeaz ă  concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de 

- 1 functie publica de executie de consilier, grad profesional principal - din cadrul 
Serv. Monitorizare Servicii Publice; 

Conditii specifice de participare la concurs: 
Pentrufunc ţia publica de execu ţie de consilier, gradprofesionalprincipal din cadrul 

Serv. Monitorizare Servicii Publice: 
- studii universitare de licenţă  absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă  

durată, absolvite cu diplom ă  de licenţă  sau ecliivalentă  în domeniul stiintelor ingineresti; 
- vecliime în specialitatea studiilor necesare exercităriifuncţiei publice : minim 5 ani 

Concursul se va desfasura in data de 12.02.2018 la sediul institutiei 
- proba scrisa: 12.02.2018 , ora 10,00, 
- data si ora interviului vor fi comunicate ulterior, 

Dosarul de concurs va cuprinde documentele prevazute in art.49 din Hot ărârea Guvernului nr. 
6 1 1/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei func ţionarilor 
publici,modificată  si completată  de H. G. 1173/2008. 

Copiile dupa actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta insotite de documentele 
originale care vor fi certificate pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii 
legalizate. 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Ojîcial al României ,Partea a-III-a (10.01.2018-30.01.2018). 

Selectia dosarelor se va face in termen de 5 zile lucrătoare de la data limita de depunere a 
dosarelor de concurs. 

Relaţii suplimentare se pot ob ţine de la sediul UAT Municipiul Tecuci ,din loc. Tecuci, str. 1 
Decembrie 1918 nr.66 ,tel. 03723641 11, Comp. Resurse Umane, SSM. 

Cu deosebită  considera ţie 
Priixiar, 

Cătălin Constantin Hurdubae 
SecretarConsieConcurs, 

Conp Resrnane SSM 
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Bibliografie 
CONSILIER PRINCIPAL- SERVICIULUI MONITOR1ZARE SERVICII 

PUBLICE 

1. Constitutia Romaniei; 

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit ă  a funcţionarilor publici republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

4. Legea nr. 215/2001 administra ţiei publice locale republicata cu modificarile si 
cornpletarile ulterioare; 

5. Legea nr. 5 1/2006 privind serviciile comunicare de utilitati publice republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

6. Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localitatilor cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

7. Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare republicata 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

8. Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

9. OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara 
stapan; 

10. Legea 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonan ţei de urgenţă  a 
Guvemului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor f ără  
stăpân. 

Pri ma r, 
Catalin Constantin Hurdubae 


