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ANUNT

Primdria comunei Denta organizeazd concurs in vederea ocupdrii func{iei publice din cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Denta :

l. Inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul compartimentului de achizilii
publice

Condi{iile de desfiqurare:

Condiliile de participare la concurs pentru ocuparea postului de inspector, clasa I, grad

profesional debutant din cadrul compartimentul de achizilii publice, sunt urmdtoarele :

-studii universitare de licenld absolvite cu diplom6, respectiv studii superioare de lungd

duratd absolvite cu diplomd de licenld sau echivalentd;
-vechime: nu este necesard.

Concursul se va organiza conform calendarului urmitor:

'l5 iunie 2019, data limitd pentru depunerea dosarelor;

'25 iunie 2019, ora 10:00 proba scrisd;

'27 tunie 2019, ora 10:00 proba interviu.

Dosarele de inscriere a candidalilor la concurs se depun in termen de 20 de zile de la data

publicdrii anunlului in Monitorul Oficial, Partea aIII-a,la sediul primdriei comunei Denta,

Condi{iile generale pentru ocuparea unei funclii publice in Romdnia sunt prevdzute la art.

54 al Legii nr. 188 din 1999 privind Statutul funclionarilor publici, rerepublicatd, cu modificdrile Ei

completdrile ulterioare. Astfel, poate ocupa o funclie publicd persoana care indeplineEte

urmdtoarele condilii:
a) are cetdlenia romdnb qi domiciliul in Romdnia;

b) cunoagte limba romdn6, scris Ei vorbit;
c) are vdrsta de minimum l8 ani implinili;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sdndtate corespunzdtoare funcliei publice pentru care candideazd, atestatdpebaza

de examen medical de specialitate;
f) indeplineqte condiliile de studii prev[zute de lege pentru funclia publica;
g) indeplineqte condiliile specifice pentru ocuparea funclei publice;
h) nu a fost condamnatd pentru sdvdr;irea unei infracliuni contra umanitdlii, contra statului sau

contra autoritAlii, infracliuni de coruplie ;i de serviciu, infracliuni care impiedicd infdptuirea
justiliei, infracliuni de fals ori a unei infracliuni sdvirEite cu intenlie care ar face-o incompatibild cu

exercitarea funcJiei publice;
i) nu a fost destituitd dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de muncd pentru

motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfbgurat activitate de polilie politicd, astfel cum este definitd prin lege.

Dosarele de inscriere a candidalilor la concurs se depun in termen de 20 de zile de la data



public6rii anunfului in Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul prim[riei comunei Denta Ei va

cuprinde in mod obligatoriu documentele prevdzute de art. 49 din H.G. 61112008:

- formularul de inscriere,

- curriculum vitae, modelul comun european,

- copia actului de identitate,

- copii ale diplomelor de studii, certificatelor qi altor documente care atestd efectuarea unor

specializdri Ei perfec{iondri

- copia carnetului de munca Ei dupd caz, a adeverinlei eliberate de angajator pentru perioada

lucratd, care sd ateste vechimea in munca Ei, dupd caz, in specialitatea studiilor necesare

ocupdrii funcliei publice;

- copia adeverin{ei care atestd starea de sdndtate corespunzdtoare, eliberatd cu cel mult 6 luni

anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului;

- cazieruljudiciar;

- declaralia pe propria raspundere sau adeverinla care sf, ateste calitatea sau lipsa calita$i de

lucrdtor al Securitdtii sau colaborator al acesteia.

Adeverinla care atestd starea de sdndtate confine, in clar, numdrul, data, numele emitentului
qi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul SAnAtdlii Publice.

Copiile de pe actele prevazute se prezintd in copii legalizate sau insolite de documentele

originale, care se certificd pentru conformitate cu originalul de cdtre secretarul comisiei de concurs.

Formularul de inscriere se pune la dispozilie candidalilor prin secretarul comisiei de concurs

din cadrul Primdriei comunei Denta.

Relalii suplimentare se pot obline la sediul Primdriei comunei Denta sau la telefon

02s6398403.

Bibliografia:
. ConstituliaRomdniei,republicatd;
. Legea nr. i88/1999 privind Statutul func{ionarilor publici, rerepublicatd, cu modificarile qi

completarile ulterioare ;

. Legea nr. 712004 privind Codul de conduitd al funclionarilor publici, republicatd;

Legea nr . 21512001 privind Administra{ia Publicd Locald, republicatd, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare ;

. Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice;

. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrdri Ei concesiunile de servicii ;

. Legea nr. l0l12016 privind remediile Ei cdile de atac in materie de atribuire a contractelor de

a"iiri1i" public6, a contractelor sectoriale gi a contractelor de concesiune de lucrdri Ei

concesiune de servicii, precum Ei pentru organizarea gi funclionarea Consiliului Nalional de

Solulionare a Contestaliilor ;

. Hotdrirea nr. 395 din 2 idnie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.

9812016 privind achizitiile publice.

*Candida{ii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia
stabiliti in vederea sustinerii concursului inclusiv republicirile, modificirile qi

completirile acestora.
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