ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA GHIDIGENI
T el. 02361 868202 I fax. 0236 I 868220

ANUNT
Primlria comunei Ghidigeni, judetul Galati, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea,
pe perioada determinata (6 luni), a functiei contractuale de:

- I post - Administrator

public;

Concursul se va desfasura la sediul Primariei comunei Ghidigeni, judetul Galati, in data de:

-

19 decembrie 2018, ora 1000 - proba scrisal

2t decembrie 2018 - ora

1000

interviu.

-

Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul Primariei Ghidigeni pana la data
de

1l decembrie

2018.

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la

art.

6 alin. (l) din H.G. nr. 286/201I pentru

aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcitiilor
contractuale

si a criteriilor de promovare in grade sau trepte

profesionale imediat superioare a

personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Condifiile de participare la concurs:

s6 indeplineascd

conditiile art.3 din H.G. nr.286120ll:

a) are cetI(enia romdnd, cetSfenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apa(indnd Spaliului Economic European gi domiciliul in Romdnia;
b) cunoaqte limba rom6n6, scris gi vorbit;
c) are vdrsta minimd reglementat[ de prevederile legale;
d) are capacitate deplinl de exerciliu;

e) are o stare de slnltate corespunzdtoare postului pentru care candideazd,

atestatd

pe baza

adeverinfei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitAlile sanitare abilitate;

f) indeplinegte condi[iile de studii gi, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit
cerinfelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnati definitiv pentru sdvdrgirea unei infrac[iuni contra umanitalii, contra
statului ori contra autoritdtii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicd infrptuirea justiliei,

de fals ori a unor fapte de corupfie sau a unei infracfiuni sdvdrqite cu intentie, care ar face-o
incompatibild cu exercitarea func(iei, cu excep{ia situaJiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice: -absolvent studii superioare; -cunoqtinfe operare pe calculator-nivel minim.
Probe stabilite pentru concurs:

-

selectareadosarelor;
proba scrisa;

interviu.

Bibliografia stabilita pentru ocuparea postului de Administrator public:
t. Legea nr.47712004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice.
2.

Legea nr. 21311998 privind bunurile proprietate public5, cu modificarile

si

completarile

ulterioare
a

J.

Legea nr. 500/2002 privind finanfele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.

Hotdrdrea Guvernului

nr.

54811999

privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea

inventarului bunurilor care alc6tuiesc domeniul public al comunelor, oragelor, municipiilor
judefelor.

gi

Relafii suplimentare se pot obline la sediul Primlriei Ghidigeni, jude{ul Gala}i gi la telefon:
0236t868.202.
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