
ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMARIA COMUNEI FADES 

ANUNŢ 
privind declanşarea procedurii de recrutare prin transfer Ia cerere a funcţiei publice de 

conducere vacantă de secretar ai comunei Padeş 

Primăria comunei Padeş, judeţul Gorj, anunţă ocuparea, prin transfer la cerere, în condiţiile 
art. 90, alin. (1), lit. b) din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum si ale art. 149 din Hotărârea nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările 
şi completările ulterioare, a funcţiei publice de conducere vacantă, de Secretar de comună. 

Denumirea funcţiei vacante: 
- Secretar al comunei Padeş, judeţul Gorj 

Condiţii generale de ocupare a funcţiei publice vacante: 
Să fie numit într-o funcţie publică de conducere similară; 

- Să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din legea 188/1999 privind Statutul 
funcţionarului public, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Nu a fost sancţionat disciplinar; 
Condiţii specifice de ocupare a funcţiei publice vacantă: 
Studii superioare juridice sau administrative, absolvite cu diplomă de licenţă; 
2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; 
Studii de master sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în 
specialitatea studiilor; 
Cunoştinţe utilizare calculator; 

Transferul la cerere poate avea loc numai în instituţii publice din administraţia publică locală. 
Transferul la cerere se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional cu 

funcţia publică deţinută de funcţionarul public sau într-o funcţie publică de nivel inferior. 
Candidaţii interesaţi vor depune la sediul Primăriei comunei Padeş judeţul Gorj, cererea de 

transfer în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului, însoţită de următoarele documente: 
Curriculum vitae; 
Copia actului de identitate; 

- Copia diplomei de studii absolvite; 
- Copia carnetului de munca sau adeverinţa eliberată de instituţia angajatoare din care să reiese 

funcţia pe care o ocupă în prezent. 
în situaţia în care sunt depuse mai multe cereri de transfer. Primăria comunei Padeş va organiza 

un interviu cu funcţionarii publicii solicitanţi, la o data şi o locaţie care vor fi anunţate prin afişarea la 
sediul Primăriei comunei Padeş, precum şi pe pagina de internet wmv.primariapades.ro. 
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