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In temeiul prevederilor art. 57, alin 4 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificarile si 
completarile la zi, coroborat cu prevederile art.39, alin.2 din HG nr.611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei func(ionarilor publici cu 
modificarile si completarile ulterioare 

PRIMARIA COMUNEI PADE§ 

Organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcjii publice vacante 
de executie: 
- Inspector, clasa I, grad profesional principal, in cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Pade§, jude(ul Gorj - Compartimentul financiar contabil; 
- Inspector (impozite si taxe), clasa I, grad profesional asistent, in cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Pade§, jude(ul Gorj - Compartimentul financiar contabil; 

1. CONDIJULE DE DESFA§URARE A CONCURSULUI: 
Data, ora si locul organizarii probelor stabilite pentru concurs: 

a) Pentru concursul de recrutare si ocupare a funcjiei publice vacante de inspector, clasa I, 
grad profesional principal, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 
Pade§, judeful Gorj - Compartimentul financiar contabil: 
- proba scrisa: 16.08.2016, orele 10°°, la sediul Primariei comunei Pades din satul Calugareni, 
nr. 41, comuna Pades, judetul Gorj; 
- proba interviu: 19.08.2016, orele 10°°, la sediul Primariei comunei Pades din satul Calugareni, 
nr. 41, comuna Pades, judetul Gorj. 

b) Pentru concursul de recrutare si ocupare a funcpei publice vacante de inspector (impozite 
si taxe), clasa I, grad profesional asistent, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Pade§, judeful Gorj - Compartimentul financiar contabil: 
- proba scrisa: 16.08.2016, orele 10°°, la sediul Primariei comunei Pades din satul Calugareni, 
nr. 41, comuna Pades, judetul Gorj; 
- proba interviu: 19.08.2016, orele 10°°, la sediul Primariei comunei Pades din satul Calugareni, 
nr. 41, comuna Pades, judetul Gorj. 

2. CONDIJII DE PARTICIPARE: 
Candidapi inscrisi la concursurile de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de 

executie de inspector, clasa I, grad profesional principal si inspector (impozite si taxe), clasa I, 
grad profesional asistent, trebuie sa indeplineasca condifiile prevazute de art.54 din Legea 
Nr. 188/1999, privind Statutul func(ionarilor publici, republicata (r2), cu modificarile §i 
completarile ulterioare: 

a) au cetajenia romana §i domiciliul in Romania; 
b) cunosc limba romana, scris §i vorbit; 
c) au varsta de minimum 18 ani implinip; 
d) au capacitate deplina de exerci|iu; 
e) au o stare de sanatate corespunzatoare func(iei publice pentru care candideaza, atestata 

pe baza de examen medical de specialitate; 



f) indeplinesc condipile de studii prevazute de lege pentru funcpa publica; 
g) indeplinesc condipile specifice pentru ocuparea funcpei publice; 
h) nu au fost condamnap pentru savarsirea unei infracpuni contra umanitapi, contra 

statului sau contra autoritapi, infracpuni de coruppe §i de serviciu, infracpuni care impiedica 
infaptuirea justipei, infracpuni de fals ori a unei infracpuni savarpte cu intenpe care ar face-o 
incompatibila cu exercitarea funcpei publice; 

i) nu au fost destituip dintr-o funcpe publica sau nu le-a incetat contractul individual de 
munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani; 

j) nu au desfa§urat activitate de polipe politica, astfel cum este definita prin lege. 

3. CONDIJH SPECIFICE: 

a) Pentru funcpa publica vacanta de execupe inspector, clasa I, grad profesional principal, in 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pade§, judeful Gorj -
Compartimentul flnanciar contabil: 

Studii universitare de licenpi absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga 
durata, absolvite cu diploma de licenpi sau echivalenta in domeniul stiinte economice. 
Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii funcpei publice - minim 5 ani 

b) Pentru funcpa publica vacanta de execupe inspector (impozite si taxe), clasa I, grad 
profesional asistent, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pade§, 
judepil Gorj - compartimentul financiar contabil: 

Studii universitare de licenpi absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga 
durata, absolvite cu diploma de licenpi sau echivalenta in domeniul stiinte economice. 
Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii funcpei publice - minim 1 an. 

4. ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS: 
- Formularul de inscriere prevazut in Anexa nr. 3 a Hotararii Guvernului nr. 611/2008. 
- Copia actului de identitate. 
- Copiile diplomelor de studii §i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari. 
- Copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinfa care sa ateste vechimea in 

munca p, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii funcpei publice; 
- Cazierul judiciar; 
- Adeverinfa care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu eel mult 6 luni 

anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitaple 
sanitare abilitate. Adeverinta care atesta starea de sanatate conpne, in clar, numarul, data, 
numele emitentului p calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatapi 
Publice. 

- Declarapa pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfa§urat 
activitap de polipe politica. 

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insopte de documentele originale, care 
se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in 
copii legalizate. 

Cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declarape pe proprie raspundere. In acest caz, 
candidatul declarat admis la selecpa dosarelor are obligapa de a completa dosarul de concurs cu 
originalul documentului pe tot parcursul desfa§urarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile 
lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selecpei dosarelor, sub sancpunea 
neemiterii actului administrativ de numire. 

Formularul de inscriere se pune la dispozipe candidaplor prin secretarul comisiei de 
concurs din cadrul autoritapi sau institupei publice organizatoare a concursului. 



Data pana la care se pot depune dosarele de fnscriere: in termen de maximum 20 
zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a Ill-a, la 
sediul Primariei comunei Pade§, judetul Gorj. 
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a) Pentru funcfia publica vacanta de inspector, clasa I, grad profesional principal, in 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pade§, judetul Gorj -
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b) Pentru funcfia publica vacanta de inspector (impozite si taxe), clasa I, grad profesional 
asistent, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pade§, judetul Gorj -
compartimentul financiar contabil: 

- Legea Nr. 215/2001 - privind administrafia publica locala, cu modificarile §i completarile 
ulterioare; 
- Legea Nr. 188/1999- privind statutul func|ionarilor publici republicata (r2), cu modificarile §i 
completarile ulterioare; 
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PRIMAR. 


