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JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI PÎRTEŞTII DE JOS

Tel 0230237019; fax 0230237060, e-mail: pirtestii@yahoo.com

ANUNŢ
Publicat astăzi, 16.11.2016

Primăria comunei Pîrteștii de Jos organizează concurs/examen de recrutare
a unui funcționar public, concurs ce va avea loc în data de 16 decembrie 2016,
ora 10, la sediul Primăriei comunei Pîrteștii de Jos pentru ocuparea
funcției publice vacante:

- inspector cl I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului
financiar-contabil, impozite și taxe locale și achiziții publice

Dosarele se pot depune în 20 zile de la publicarea anunțului în Monitorul
Oficial Partea a III a, la sediul Primăriei comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava şi
vor conţine:
a) formularul de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în

muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa 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;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat

activităţi de poliţie politică.
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 la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către
secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de
concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Condițiile de participare:
-condiții generale: cf art 54 din L.188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

”Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
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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 exercitarea 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 definită prin lege.

-condiții specifice
- pentru inspector cl I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului
financiar-contabil, impozite și taxe locale și achiziții publice - studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă

Bibliografie de concurs :
-Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,
republicată;
-Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Legii nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu
modificările și completările ulterioare;
-Hotărârea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea 98/2016
privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Relații suplimentare: la sediul primăriei sau prin intermediul mijloacelor de
comunicare menționate în antet.

Primar,
Toma Ioan Pavel


