ROMA IA
JUDEȚUL OLT
COMU A STOICĂ EŞTI
PRIMĂRIA
Tel/Fax 0249487131
E-mail : contact@primariastoicanesti.ro

r. 1013/17.03.2017

ANUNŢ
Primăria comunei Stoicăneşti, județul Olt, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea a două posturi aferente categoriei funcţionarilor publici de execuţie
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Stoicăneşti, județul Olt,
după cum urmează:
I.
A. DENUMIREA FUNCŢIEI PUBLICE
1. Referent, clasa III, grad profesional debutant , nivel studii medii –
Compartimentul agricultură, cadastru şi fond funciar
B. PROBE DE CONCURS
1. Selecţia dosarelor de înscriere;
2. Proba scrisă;
3. Interviul.
B. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
Condiţii generale:
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
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia 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 exercitare 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 definit prin lege;
Condiţii specifice:
a)Studii liceale, respectiv medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
b) cunoştinţe operare pe calculator- nivel mediu
1

c) abilităţi de comunicare şi muncă în echipă, capacitate de analiză şi sinteză,
gândire logică, seriozitate şi corectitudine, profil moral corespunzător funcţiei,
conduită profesională corespunzătoare.
D. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
1. Data depunerii dosarelor de înscriere la concurs - în termen de 20 de zile de la
data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a; (ultima zi de
depunere a dosarelor de înscriere la concurs – 12.04.2017)
2. Data probei scrise
- 26.04.2017
3. Data probei de interviu - 28.04.2017
4. Ora şi locul desfăşurării probelor – Sediul Primăriei comunei Stoicăneşti,
judeţul Olt, str. Principală nr.71
Proba scrisă - ora 1000
Proba de interviu –ora 1400.
E. BIBLIOGRAFIE
1.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,
republicată;
4. O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările
ulterioare.
5. H.G. nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019;
6. Ordinul nr. 734/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a
registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019;
7. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
8. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei
produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei
Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordinul 719/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzăriicumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.
268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare;
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F. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE Î SCRIERE
LA CO CURS
1.formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a HG nr. 611/2008;
2.copia actului de identitate;
3.copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări;
5.cazierul judiciar;
6.adeverinţă 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;
7.declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a
desfăşurat activităţi de poliţie politică;
8.curriculum vitae;
9. copia certificatului de naștere și căsătorie, după caz;
10.copia livretului militar, dacă este cazul
Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin
secretarul Comisiei de Concurs;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul,
data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate
sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru
conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs;
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria
răspundere; în acest caz, candidatul declarat admis la selecţia
dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu
originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului,
dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost
declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii
actului administrativ de numire.
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II.
A. DENUMIREA FUNCŢIEI PUBLICE
B.
1. Referent , clasa III, grad profesional debutant , nivel studii medii–
Compartimentul protecţie civilă
B. PROBE DE CONCURS
1.Selecţia dosarelor de înscriere;
2. Proba scrisă;
3. Interviul.
C. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
Condiţii generale:
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
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia 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 exercitare 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 definit prin lege;
Condiţii specifice:
a) Studii liceale, respectiv medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
.
b) cunoştinţe operare pe calculator - nivel mediu
c) abilităţi de comunicare şi muncă în echipă, capacitate de analiză şi sinteză,
gândire logică, seriozitate şi corectitudine, profil moral corespunzător funcţiei,
conduită profesională corespunzătoare.
D. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
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1. Data depunerii dosarelor de înscriere la concurs - în termen de 20 de zile de la
data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a ( ultima zi de depunere
a dosarelor de înscriere la concurs – 12.04.2017)
2. Data probei scrise
- 26.04.2017
3. Data probei de interviu - 28.04.2017
4. Ora şi locul desfăşurării probelor – Sediul Primăriei comunei Stoicăneşti,
judeţul Olt, str. Principală nr.71
Proba scrisă - ora 1000
Proba de interviu –ora 1400.

E. BIBLIOGRAFIE

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,
republicată;
4.Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
5.Legea nr.481/2004 privind protectia civila, rep., cu modificările şi completările
ulterioare;
6. H.G. nr.1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din
serviciile de urgenta voluntare, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Hotarare nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura
organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative
pentru situatii de urgenta;
8.Ordonanta de urgenta nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al
Situatiilor de urgenta, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordin nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta;
10.Ordin nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind
constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru
situatii de urgenta;
11.Ordin nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor ,cu modificările şi completările ulterioare;;
12.Ordin Administraţie Publica nr.712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor
generale privind instruirea salariatilor din domeniul situatiilor de urgenta;
13.Ordin nr.160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare,organizare,
desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de
serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta;
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F. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE Î SCRIERE
LA CO CURS
1.formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a HG nr. 611/2008;
2.copia actului de identitate;
3.copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări;
5.cazierul judiciar;
6.adeverinţă 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;
7.declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a
desfăşurat activităţi de poliţie politică;
8.curriculum vitae
9. copia certificatului de naștere și căsătorie
10.copia livretului militar, dacă este cazul
Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin
secretarul Comisiei de Concurs;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul,
data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate
sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru
conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs;
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria
răspundere; în acest caz, candidatul declarat admis la selecţia
dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu
originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului,
dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost
declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii
actului administrativ de numire.
G. RELAŢII SUPLIME TARE
Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comunei Stoicăneşti,
d-na Lungu Săndica.
telefon 0249/487131
PRIMAR,
MARIUS PREOTEASA
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