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Nr.3.370 din 17 septembrie 2013

A N U N T

PRIMARIA COMUNEI ILVA MICA, cu sediul in Ilva Mic6, nr.200 scoate
la concurs in data de 28 octombrie 2013, ora l0roo urmdtorul post vacant:

- 1 post de inspector de specialitate II, pe perioadd determinatl in cadrul
POSTURILOR PENTRU IMPLEMENTARE PROIECTE FINANTATE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE.

Data organizirii concursului: 28 octombrie 2013.
Locul organwdrii concursului: la sediul Primdriei comunei Ilva Mic6.

Condi{ii de participare pentru ocuparea postului de inspector de specialitate II:

- studii superioare de lungd duratd, admistrafie publicd, qtiinle economice,
turism (geografie) etc.

- sd aibd absolvite cursuri de specializare in activitdli finaciare sau de
contabilitate.

- sd aibd vechime in muncd: minim 6 luni.
Concursul pentru ocuparea postului de inspector de specialitate II constd intr'o

probd scrisd pentru verificarea cunogtinlelor gi interviul.

Concursul pentru ocuparea postului vacant constd in
cum urmeazS:

a) selectia dosarelor de inscriere;
b) probi scrisd;
c) interviul.
Se pot prezenta la urmitoarea etapd numai candidafii

precedent6.

Candidalii vor depune dosarele de concurs la sediul
200, pdndla data de 0L octombrie 2013 gi vor cuprinde :

3 etape succesive, dupd

declara{i admiqi la etapa

Primdriei Ilva Micd, nr.



a) cerere de inscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document careatestd identitatea)

potrivit legii, dupd caz;
c) copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor gi

atestd efectuarea unor specializdri, copiile documentelor care
condiliilor specifice;

d) copia carnetului de muncd, conformd cu originalul, sau, dupd caz, o
adeverin{d' carc sd ateste vechimea in muncd, in meserie gi/sau in special itatea
studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rispundere cd nu are antecedente
penale care s6-l facd incompatibil cu funclia pentru care candideazd;

t) adeverin{d medicald care sd ateste starea de sdndtate corespunz6toare
eliberatd cu cel mult 6 luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie
al candidatului sau de cdtre unitdlile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfbqurarea concursului.
Copiile dupi actele pentru dosarul de inscriere se prezintd inso{ite de

documentele originale in vederea verificdrii conformitefi copiilor cu acestea.
Cererea - tip se afld la secretarul comunei qi se poate completa odat6 cu

depunerea dosarului.

ale altor acte care
atestd indeplinirea

cerin{elor

Cerinfele principale ale postului sunt:
' rispunde de organizarea activitdtilor specifice postului conform

finantatorului;
'rdspunde de aplicarea, respectarea procedurilor de implementare a

proiectului;
'realizeazd, rapoarte de activitatelprogres conform graficului de activitdli

impus de finan{ator;
. participd la qedinlele echipei de proiect.

Relatii suplimentare se pot obline la nr. telefon 0263/373554 gi la sediul
Primdriei Ilva Micd, nr. 200,jud. Bistrila-Ndsdud.
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BIBLIOGRAFIE:

- Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicatd, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;

- Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificirile gi

completdrile ulterioare ;

- Hotlrirea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a

cheltuielilor efectuate in cadrul operaliunilor finanqate prin programe operafionale;

- Ordonan{a de Urgen{i a Guvernului nr. 3412006 privind atribuirea

contractelor de achizilie publicd, a contractelor de concesiune de lucriri publice gi a

contractelor de concesiune de servicii:

- Hotirirea Guvernului nr. 26412003 privind stabilirea acliunilor gi

categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor gi limitelor pentru efectuarea de

pl6!i in avans din fonduri publice, republicatd.

- Hotirirea Guvernului Romdniei nr. 2812008 privind aprobarea Structurii

devizului general qi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru

obiective de investitrii qi lucrdri de interven{ii, cu modificirile qi completdrile

ulterioare.


