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C O N C U R S PENŢRU O C U P A R E A POSŢULUI VACANT DE REEERENT 

P R I M Ă R I A C O M U N E I PADEŞ 

Organizează, în temeiul H.G. nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, cu modificările şi 

completările ulterioare, concurs de ocupare a funcţiei vacante de execuţie de referent, grad I I , studii 

superioare în compartimentul de urbanism, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Padeş. 

Concursul vor avea loe astfel: 

a) 14.12.2017. proba scrisă, ora 10.00 la sediul Primăriei comunei Padeş. judeţul Gorj: 

b) 19.12.2017. proba interviu, ora 10,00. la sediul Primăriei comunei Padeş. judeţul Gorj; 

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: 

a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apai-ţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România: 

b) cunosc limba română, scris şi vorbit; 

c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale: 

d) au capacitate deplină de exerciţiu: 

e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

1) îndeplinesc condiţiile de studii şi. după caz. de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori 

a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

CONDIŢ I I SPECIE ICE: 

- Studii superioare în specialitatea construcţii civile şi industriale, ştiinţe juridice; 

- Vechime în specialitatea studiilor minim 6 luni; 

TIPUL P R O B E L O R DE CONCURS : 

- Probă scrisă 

- Probă interviu 

D O S A R U L DE CONCURS : 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta în termen 10 zile lucrătoare de la data 

publicării anunţului în Monitorul Oficial al României. Partea a 111 a. la secretariatul Primăriei comunei 

Padeş un dosar care va conţine următoarele documente: 



a) cererc de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; 

b) copia actului dc identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări. precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 

solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

d) carnctul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor. în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-1 facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) adeverinţă medicală 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. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine. în clar, numărul, data. numele emitentului şi 

calitatea acestuia. în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

g) curriculum vitae; 

în cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la 

înscriere o declaraţic pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa 

dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe 

a concursului. 

Actele prevăzute la lit. b)- d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 

copiilor cu acestea. 

Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete. 

Telefon contact: 0253471101, 0253471298, 0253471297 , Fax : 0253471298; H-mail: 

primariapadesffiivahoo.com 

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei: Mitu - Cotoi Niculina. 

funcţie referent resurse umane, telefon: 0253471 101, fax: 0253471298 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea Nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile 

publice; 

3. Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

4. Legea nr. 10 / 1995. privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

5. Legea nr. 350 / 2001. actualizată, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi 

completările ulterioare. 

6. Ordonanţa Guvernului nr. 28 / 2008. privind registrul agricol, cu modificările şi completările 

ulterioare 

P R I M A R SECRETAR , Inspector de sp-ecialitate 

Antonie Serafim Morega I l e a n ^ Mitu CoJolAilţ/uIina 


