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NR.

2658 /13.07.2018

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 39 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008,cu modificările și completările ulterioare
Primăria comunei Gălăuţaş, județul Harghita
organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de:
CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, COMPARTIMENT
IMPOZITE ȘI TAXE, URBANISM (cu responsabilități și atribuții în domeniul urbanismului și
amenajării teritoriului, autorizării executării lucrărilor de construcții și urmărire implementare proiecte
derulate la nivelul unității administrativ-teritoriale)
Concursul de ocupare a funcției publice vacante va avea loc la data de 13 august 2018, la
sediul Primăriei comunei Gălăuţaş, cu respectarea următoarelor condiții:
I. Conditii de desfăsurare a concursului :
-Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs:
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei comunei Gălăuţaş, Biroul Secretarul
comunei Gălăuțaș, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al
României, partea a III-a, zilnic în zilele de lucru între orele 8,00-15,00, respectiv până la data de 1
august 2018.
Concursul va consta în 3 etape succesive, după cum urmează:
- etapa 1 – selectarea dosarelor de înscriere de către comisia de concurs va avea loc în
maxim 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs, cu afişarea
rezultatelor la sediul Primăriei comunei Gălăuțaș cu începere de la orele 1000 .
- etapa 2- Proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări în prezenţa comisiei de concurs şi
va avea loc la data de 13 august 2018, la sediul Primăriei comunei Gălăuțaș, sala de şedinţe, cu
începere de la orele 1000 .
- etapa 3- Interviul va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise
la sediul Primăriei comunei Gălăuțaș.
II. Condiţiile de participare la concurs:
1. În vederea înscrierii la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele
condiții generale cumulative (art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare):
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
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;
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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.
2. Condiții specifice :
a)studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalență într-unul din domeniile: urbanism, arhitectură, stiințe
inginerești, construcții civile, stiințe economice , stiințe administrative sau stiinte juridice
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 alin.1 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 , modificată şi completată de HG nr.
1173/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) formularul de înscriere –model tip.
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor
specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada
lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării
funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător
al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs,
cu excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite şi în format electronic, la
adresa de e-mail consgalautas@gmail.com.
Documentul prevăzut la art. 49 alin. (1) lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria
răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai
târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Bibliografia este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul anunț.
Gălăuțaș, la 13 iulie 2018
Primar
ŢĂRAN RADU

ROMANIA
JUDEŢUL HARGHITA
PRIMARIA COMUNEI GĂLĂUŢAŞ
Sat.Gălăuţaş, Nr. 1, Comuna Gălăuţaş, Judeţul Harghita, CP 537120
Tel /Fax: 0266-345 604, 0266-345712, www.primariagalautas.ro , e-mail : consgalautas@gmail.com

Anexa nr. 1 la anunțul nr. 2658 /13.07.2018
BIBLIOGRAFIE
concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante
CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT,
COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE, URBANISM
Legislaţia generală obligatorie:
1. Constituția României, republictaă;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(r2), cu modificările şi
completările ulterioare ;
3. Legea nr. 7/2004(r1) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici ;
4. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare ;
Compartiment Impozite și Taxe, Urbanism:
1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și
completările ulterioare;
1. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și
completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și
compeltările ulterioare;
3. Ordinul nr. 839/2009 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările
ulterioare;
4. Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de
urbanism;
5. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
Primar
ŢĂRAN RADU
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NR. 2659 /13.07.2018

PROCES-VERBAL DE AFISARE

Subsemnata Morar Monica-Camelia, secretar al comunei Gălăuţaş, am procedat azi,
13.07.2018 orele 10,00 la afişarea la sediul Primăriei comunei Gălăuţaş, a anunţului privind
organizarea concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, respectiv pentru funcţia
publică de CONSILIER, clasa I, grad profesional Debutant, (compartiment impozite si taxe,
urbanism), anunţ înregistrat sub numărul 2658 /13.07.2018 .
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

Gălăuţaş, la 13.07.2018

Secretar,
Morar Monica-Camelia

