
   R O M Â N I A
       JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD

        PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

P R I M A R

Nr. 7.145 din 03 noiembrie 2015.

A N U N Ţ
ocuparea a două funcţii contractuale vacante în cadrul 

Primăriei comunei Ilva Mică

  Având  în  vedere  prevederile  H.G.R.  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, cu  modificările  şi
completările ulterioare,                                    

Primăria Comunei Ilva Mică, cu sediul în Ilva Mică, judeţul Bistriţa-Năsăud,
organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante după cum urmează :

-1  post  de  inspector  de  specialitate,  gradul  II,  Compartiment  Implementare
proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, personal contractual, perioadă
determinată;

-1  post  de  şofer,  gradul  I,  Compartiment  Serviciul  public  de  deszăpezire,
întreţinere drumuri şi spaţii verzi, personal contractual, perioadă nedeterminată.

Concursul se  va  organiza  la  sediul  Primăriei  comunei  Ilva  Mică,  după
următorul calendar :

-depunerea dosarelor de concurs -  în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării  anunţului  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  a  III-a  şi  site-ul
instituţiei – data limită 19.11.2015, ora 16,00;

-selecţia  dosarelor   -   în  termen  de  maximum 2  zile  lucrătoare  de  la  data
expirării termenului de depunere a dosarelor – cel mai târziu în data de 20.11.2015,
ora 16,00;

-proba scrisă - în data de 26.11.2015, ora 10,00;
-interviul – 27.11.2015, ora 10,00.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu,

candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de
la data afişării rezultatelor pentru fiecare etapă.

Documente necesare înscrierii la concurs dosarele de concurs vor conţine :
a)  cerere  de  înscriere  la  concurs  adresată  conducătorului  autorităţii  sau

instituţiei publice organizatoare;
 b) copia actului de 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
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îndeplinirea condiţiilor  specifice ale  postului  solicitate  de autoritatea sau instituţia
publică;

  d)  carnetul  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-l 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;

  g) curriculum vitae.
    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
     În cazul cazierului judiciar,  candidatul  declarat admis la selecţia dosarelor,
care a depus la înscriere o declaraţie 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  vor  fi  prezentate  şi  în  original  în  vederea  verificării  conformităţii
copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare :
Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
-are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau

a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
-cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
-are capacitate deplină de exerciţiu;
-are  o  stare  de  sănătate  corespunzătoare  postului  pentru  care  candidează,

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile
sanitare abilitate;

-îndeplineşte  condiţiile  de  studii  şi,  după caz,  de  vechime  sau  alte  condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

-nu  a  fost  condamnată  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.

Condiţii specifice :
Inspector de specialitate :
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare

de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor
economice;

-  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3
ani;

-cunoştinţe de utilizare computer - nivel mediu.
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Şofer :
-studii generale;
-permis de conducere B, C, BE, CE;
- apt  medical  şi  psihologic  pentru  conducere  auto  (fişă  medicală  şi  aviz

psihologic valabile);
- cazier auto fără fapte înscrise;
-cunoştinţe de mecanică auto şi conducere buldoexcavator şi ifron.
Bibliografie :

A. Inspector de specialitate
1.Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu

modificările şi completările ulterioare
2.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului din autorităţile

şi instituţiile publice;
3.Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările

ulterioare;
4.Legea  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi

completările ulterioare;
5.Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie

publică,  a  contractelor  de  concesiune  de  lucrări  publice  şi  a  contractelor  de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

6.Ordonanţa  de  Urgenţă  nr.  64/2009  privind  gestionarea  financiară  a
instrumentelor  structurale  şi  utilizarea  acestora  pentru  obiectivul  convergenţă,  cu
modificările şi completările ulterioare.

B. Şofer
1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din

autorită ile şi institu iile publice;ț ț
2. Legea nr.  319/2006 a securităţii  şi  sănătăţii  în muncă,  cu modificările  şi

completările ulterioare;
3.  Ordinul  ministrului  muncii  si  protec iei  sociale  nr.355/1995,  privindț

aprobarea normelor specifice de securitate a muncii pentru transporturile rutiere;
4. O.U.G.nr.195/2002  privind circula ia pe drumurile publice, republicată, cuț

modificările şi completările ulterioare;
5. H.G. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.

195/2002 privind circula ia pe drumurile publice;ț
6. Chestionare privind verificarea cunoştinţelor de legislaţie rutieră.

PRIMAR

HOREA AUREL
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