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SAR8 ĂŢORIM IMPREIJNA

Nr. 92978 /26.11.2018

ANUNT
U.A.T. Municipiul Tecuci eu sediul in 1-oc. Tecuci -str. 1 Decembrie 1918 nr.66,
judetul Gaiati in baza Legii 18/1999,orgauizeaz ă .concurs pentru ocuparea urmatoarel-or functii
publice vacan-te:
- t Tu-ncti-e publica -d-e .executie cle cons-iiier, grad pr.ofe-sion-a1 debutant - din ea.dru1 Serv.

Monitorizare Servicii Pu-blice
- 2 fun.ctii publice -de executie de con-silier, grad profesionai debutant - din cadru-I Serv.
Co-nunicare si Registratura;
- t fuietie pubiica de executie de c-oniiier, grad profesional debutant - din -eadru-1
Birou1u i Agricol
.
.
Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să indepli-nească urrnătoarele condi1ţii generale prev ăzute de art. 5-4 din
Legea nr.. l8l1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), .cu modific ările si completările ulterioare.
i. Pentrufuncţia publica de execuţie de consiiier, gradprofesional debutanl din cadrul -Serv.
Monitorîzare ServiciiPubiice:
.
.

- studii universitare de licenţă absolvîte cu diploină, respectiv studii superioare de lungă durată,
absoivîte cu dipio-m ă de licen,tă sau e.chivaientă în dorneniui stiint-elor administrative
- vec-lirne in specialitatea studiilor necesare exe.rciriifuncţieipublice: O ani
2. P uj-n ţia pubiica -de execu ţie de -coisiiez, .gmd prifesional debutant - din cadrul Seiw.
oiunicare i Registralura:
- StUdi7i wiverstar-e de iice.nţă absoivite cu dipi-&m ă, respectiv studii superioare d-e lungă duraită,
abso-lvite cu .dipiom ă de lîcenţă sau -echivaie-ntă în dorneniul siinte1or juridice sau economic.e sa-u
ingiuer7estî sau -sti-î-ntelor adininistrative;
veciiime în speciali-tatea studiiior necesare exercităriincţieipublice: O ani

3. Pentrufunctia pu-b1ica de execu ţie de consilier, gradprofes-ional debulan-t - din cadrul Biroului

Agr-icol
-- .studii universitare de i7icenţă -absoivite -cu-dipiom ă , r-especti-v sudii superioar-e de iuigă du-rată,
abso-ivite CÉU dp-lornă de !licenţă sau eckivaient ă - doine-ni-ui S1t-iiiiteior ingînereslti, şpeciaîizarea

iiu&r7iia resitror egetaie sî an-irnaîe;
ec-îme în specicriitatea s7tudiîlor n1ecesare exero ărî7ifncţiei pubiice: O ani
ora si iocul 4e LdsTasriue a
a sediul instituliei
- proba scrisiz : data :de 94.O i2l9, -ora
- (data s-i ora inteiwîuiui vor 1fi -.comunicate d1eriir si va avea !loc -la sediul înstitutiei
Do- de concu-rs va -cuprind.e docurnentel-e piTevate in art.49 din Hot ărârea Guvernutui nr.
6 i I2O pentru laprobarea norrnelor pivind orgazarea i dezvoltarea carierei func ţi-onarior
sî 1!epublicata.
CopîiIe 1dipa -actele depuse ia -dosarui te concurs lsevor prezenta insotîte cle docurneritele
originaiie caie ior fi oertifieate pentru-conforrnitate de .c-atr7e seeretaiiui eomîsiei de concurs -saa in, copii
legli,zate
1osare-7ie de îiiscrie-ie ia .concurs se i yftr depvne -îii -ieii - 20 de zile de ia ciatapui,lic ării
anuniului ïk !vkni-toru1 O1ficiaî aî Rojnùniei Par-tea .aia 4. 12.2Oi-8-24. 12.2018)..
P-ciisoa,ne 7de eontact pentru eventae€ p bienee&te-d-na RocI-ica Ar1ip ,consiiier pri-ncîpal
1:icarhip priinariatecuci.ro.
Cornpaiiiment esurse Umane SSM ,telefo 372364 l , e-
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Bibliograf.e
Serviciul Monitorizare Servicii Publice

Bibliografie pentru examenu1 de ocupare a functiei de Consilier Debutant
in cadrul Serviciului Monitorizare Servicii Publice:
-

Legea 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice

-

Legea 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

-

Legeă 23W2006 —Legeă serviciului de iluminat public

-

Legea 215/2001 - Legea administraţiei publice Iocale

-

Legea 188/1999 - Privind statutul functionarilor publici

-

Legea 101/2006 - Privind serviciul de salubrizare al localitatilor

-

OUG 155/2001 - privind aprobarea programului de gestionare a cainilor
fara stapan
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BIBLIOGRAFIE
Consilier Debutant
Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice

1. Constitutia Romaniei;
2. Legea nr.7/2004 actualizata ,privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. Legea 215/2001 , administra ţiei publice locale republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
4.

Legea nr. 1 88/1 999 republicata privind statutul functionariior publici;

5. Legea 5 1/2006 legea serviciilor comunitare de utilitati publice;

6. Legea 241/2006 —legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
7. Legea 230/2006 privind serviciul de iluminat public;
8. Legea nr. 1 0 1/2006, privind serviciul de salubrizare al localitatilor;
9. OUG nrl 55/200 1 privind aprobarea programului de gestionarea cainilor fara stapin;

PRIMAR
Catalin Constantin Hnrdubae

BIBLIOGRAFIE - CONSILIER DEBUTANT BIROUL AGRICOL

1. Constituţia României;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ţionarilor publici , cu modific ările si
completările ulterioare;
3. Legea nr 7/2004 ,privind Codul de conduit ă aI 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 completare a
registrului agricol pentru perioada 2015 -2019, cu modific ările si completările ulterioare;
ri Legea nr. 1 45/20 1 4 pentru stabilirea unor m ăsuri de reglementare a pie ţii produselor din
sectorul agricol cu modific ările si completările ulterioare.

PRIMAR
CĂTĂLIN CONST..HURDUBAE

BIBLIOGRAFIE
SERVICIUL COMUICARE sI REGISTRATURA

1. Constitutia Romaniei
2. Legea rir. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata cu
modificarile si completarile ulterioare

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici
republicata cu modificarile si completarile ulterioare
4. Legea 215/2001 a Administratiei publice locale republicata cu modificarile
si completarile ulterioare
5 OG rir. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
cu modifîcarile si completarile ulterioare
6.;

••
•

nr. 544/2001 .privid. liberal aces •la infoatii1e de inters public, cu. •

modificarile si completarile ulterioare
7. Regulamentul U.E nr. 679/2016 - privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date sî de abrogare a directiei 95/46/CE

CATALIN CONSTANT1N HURDUBAE

