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ROMÂN IA 
198-2018 l SĂRBĂTORIM ÎMPREIJNĂ  

Nr. 81836 /08.10.2018 

U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 
nr.66, judetul Galati in baza Legii 18811999,or9anizează  concurs pentru ocuparea 
urmatoarelor functii publice vacante: 

- 1 functie publica de executie de consilier, grad profesional superior - din 
cadrul Conip. Corpul de Control al Primarului 

-. 1 functie publica de executie de coiisilier, grad profesional debutant - din 
cadrul Serv. Juridic, Contencios, Caiiate, Arhiva 	 - 

- 2 functii publice de executie de consilier, grad prQfesional debutant - din 
cadrul Serv. Registratura si Coniunicare; 

- 1 functie publica de executie de consilier, grad profesional debutant - din 
cadrul Biroului Agricol 

Conditii specifice de participare la concurs: 
1. Pentru func ţia publica de execuţie de consilier, grad profesional superior din cadrul 

Comp. Corpul de Control al Primarului: 
- studii universitare de licenţă  absolvite cu dtplom ă, respectiv studii superioare de lungă  

durată, absolvite cu diplom ă  de licenţă  sau echivalentă  în domeniul stiintelorjuridice 
- vechime în specialitatea studiilor necesâre exercităriifuncţieipublice: 7 ani 

2. Pentru funcţia publica de execu ţie de consilier, grad profesional debutant - din cadrul 
Serv. Juridic, Contencios, Calitate, Arhiva: 

- studii universitare de licenţă  absolvite cu Iiplom ă, respectiv studii superioare de lungă  
durată, absolvite cu diplom ă  de licenţă  sau echiva[entă  în domeniul stiintelor sociale 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercităriifunc,tieipublice. O ani 
3. Pentru func ţiiile publice de execu ţie de consilier, grad profesional debutant - din 

cadrul Serv. Registratura si Comunicare: 
- studii universitare de licenţă  absolvite cu diplom ă, respectiv studii superioare de lungă  

durată, absolvite cu diplom ă  de licenţă  sau echivalentă  în domeniul stiintelor juridice sau 
economice sau ingineresti sau stiintelor administrative; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercităriifuncţiei publice.• O ani 
4. Pentru funcţia publica de execuţie de cinsi1ier, grad profesional debutant - din 

cadrul Biroului Agricol: 	 : 
- studii universitare de licenţă  absolvite cu diplom ă, respectiv studii superioare de lungă  

durată, absolvite cu diplom ă  de licentă  sau echivalentă  în domeniul stiintelor ingineresti, 
specializarea ingineria resurselor vegetale si ânimaZe; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercităriifuncţiei publice: O ani 
Data ora si locul de desfasurare a concursului: 

- proba scrisa : data de 12.11.2018, ora 10,00, la sediul institutiei; 
- data si ora interviului vorjî comuniate ulterior si va avea loc la sediul 

institutiei 
Dosarul de concurs va cuprinde documentele prevazute in art.49 din Hotârâreà Guvernului 

rir. 61 1/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvo]tarea carierei 
funcţionarilor publici,modificat ă  si republicata. 



Copiile dupa actele depuse la dosru1 de concurs se vor prezenta insotite de 
docunientele originale care vor fi certificate pentruonformitate 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 anunţu!ui în Monitorul Ojicial alRomâniei, Partea a-III-a (12.10.2018-31.10.2018). 

Persoana de contact pentru eventualele probleme este d-na Rodica Chiriac ,consilier 
superior Compartiment Resurse Umane SSM ,te1fon 0725802111, e-mail:rodica.chiriac 

primariatecuci.ro . 

PRIMAR 
Catalin Constantin Hurdubae 



Bibliograf  

Consiiier superior - Comp.Corp CoiitroI Primar 

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.2 1 5/200 1 administra ţiei publice locale republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

5. Legea nr.82! 1 99 1 privind legea contabiIitatii republicata cu modificarile 
completarile ulterioare; 

• • 	• 6. Legea nr. 273/2006-privind finan ţele publice locala actualizata , republicata cu 	• 
modificarile si completarile ulterioare; 

controlul financiar preventiv; 	- 	• 

8. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

9. Legea nr. 544/12. 10.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public ,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Primar, 

Catalin Co 



BIBL1OGRAFIE 

Consilier Debutant - Arhiva 
Serviciul Juridic Contancios Calitate Arhiva 

. Constitutia Romaniei; 

2. Legea nr.7/2004 actualizata ,privind Codul de conduita a functionarilor publici; 

3. Legea 215/2001 , administraţiei publice locale republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

4. Legea nr.18811999 republicata privind statutul functionarilor publici; 

5. Legea 16/1996 —Iegea arhivelor nationale cu modificarile si completarile ulterioare; 

6. Ordinul 1 37/20 1 3 pentru aprobarea Noe1or  metodologice privind ap1icareauor dispozitii 
ale Legeă  16/1996 —legea arhivelor nationale, republicata cu modificarile si completarile 

	

.... . 	. ........ 

7. Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica cu modificarile si 
completarileulterioare; 	. 	 . 

PRIMAR 
2ata1in 2 nt:iiitin 1 



BIBLIO GRAFIE 

SERVICIUL COMUNICARE SI REGISTRATIIRĂ  
U.A.T MUNICIPJUL TECUCI 

În vederea ocup ării prin concurs a funcţiei publice de execuţie 
de consilier, grad profesional debutant 

1 .Constituţia României 

2.Legea nr. 1 88/1999 privind Statutul func ţionarilor publici, republicat ă  cu 
modificările si completările ulterioare; 

3 .Legea nr. 7/2004, republicată  privind Codul de conduită  a funcţionarilor 
Publici, cu modificările si completările ulterioare; 

4.Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale republicată  cu modificările si 
completările ulterioare; 

5. Legea nr.677/2001 pentru protec ţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personali libera circula ţie a acestor date; 

7.0.G nr. 27/2002 privind reglement ările activităţii de soluţionare a peti ţiilor 
republicată  cu modificările ulterioare. 

l t1 11V4 

Cătălin Constantii 



BIBLIOGRAFIE - CONSILIER DEBUTANT BIROUL AGRICOL 

1. Constituţia României; 
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul fune ţionarilor publici , cu modific ările si 

completările ulterioare; 
3. Legea nr 7/2004 ,privind Codul de conduit ă  al funcţionarilor publici; 
4. OG nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modific ările si completările ulterioare; 
5. Ordinul MADR nr. 734/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de eompletare a 

registrului agricol pentru perioada 2015 -2019, eu modific ările si completările ulterioare; 
6. Legea nr. 1 45/20 1 4 pentru stabilirea unor m ăsuri de reglementare a pie ţii produselor din 

sectorul agricol cu modificările si completările ulterioare. 

CĂTĂLIN CONST..HURDUBAE 



FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

Autoritatea sau institu ţia publică  .......... 

ncţia publică  solicitată : 
ata organizării concursului: 
umele şi prenumele candidatului: 
atele de contact ale candidatului (se utilizeaz ă  pentru comunicarea cu privire la concurs) 

iStudii generale şi de specialitate: 
iStudii medii Iiceale sau postliceale: 

Instituţia Periioada [i3ip1oma obţinută  

__ -- 

Studii superioare de scurtă  durată : .. 

Instituţia 	 Perioada Dip1oma obţinută______-  

.FStudii superioare de lungă  durată : 

Instituţia 	Perioada Diplomaobţinută  

.[. 

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat: 

r 	Instituţia 	 Perioada Dipoma obţinută  



propria răspundere c ă  în ultimii 7 ani: 

- am fost 	E1 	destituit(ă) dintr-o funcţie publică  
 -nuamfost El 

şi/sau 

- mi-a 	El 	contractul individual de munc ă  
încetat 

 -numi-a 	El 
încetat 

pentru motive disciplinare. 

Cunoscând prevederile art. 54 Iit. j) din Legea nr. 1 88/1999 privind Statutul 
[uncţionari1or publici, republicat ă, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe 
propria răspundere că : 

-am 	E1 
desfăşurat 

 -nuam 	13 
desfăşurat 

activităţi de poliţie politică, astfel cum este definit ă  prin lege. 

Acord privind datele cu caracter personal 2) 

13 Sunt de acordcu transmiterea informa ţiilor şi documentelor, inclusiv date cu 
• 	caracter personal necesareîndepliiiirii atribu ţiilor membrilor comise de concurs, 

meiubrilor comisiei de soluţionare a contestaţtilor şi ale secretaruui, în format electronic 
13 Consimt ca instituţia să  solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu 

scopul angajării şi, în aces: sens, ain completat şi am depus la dosar cererea pus ă  la 
dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că  poi reveni oricând 
asupra consimţământului acordat prin prezenta. 

EJ Consimt ca inslituţia să  solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul 
lde pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în 
jvederea promovării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pus ă  la 
ldispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscârd c ă  pot reveni oricând 
lasupra consimţământului acordat prin prezenta. 

E1 Sunt de acord cu prelucrarea ulterioar ă  a datelor cu caracter personal în scopuri 
Jstatistice şi de cercetare. 

EJ Doresc să  primesc pe adresa de e-mail indicat ă  materiale de informare şi promovare 
jcu privire la activitatea institu ţiei şi la domeniul funcţiei publice. 

Declar pe propria r ăspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu 
privire la falsul în declara ţii, că  datele furnizate în acest formular sunt adev ărate. 

Data .......... 
Semnătura .......... 



lte tipuri de studii: 

Instituţia 	 Perioada 	 Diploma obţinută  

Detalii despre ultimul loc de muncă4): 
1........... 
2........... 

de contact pentru 

Nume Instituţia Funcţia[Număr de telefon 
_ 

*-_- 	rn 

Declaraţii pe propria răspundere) 
Subsemriatul(a) .........., legitimat( ă) cu Cl/BI seria ..........num ărul ........ 

. eliberat(ă) de ...........la data de .......... 
cunoscând prevederile art. 54 Iit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu rnodificările şi cornpletările ulterioare, declar pe 


