
                                   

ANUNŢ

 Primăria Comunei Clinceni organizează concurs de recrutare pentru  următoarea funcție
publică de de execuţie   vacante de: 

 Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul compartimentului Stare Civilă
din  Serviciul Registratură , Stare civilă, Registrul agricol şi Asistenţă Socială 

Condiţiile pentru desfăşurarea concursului :
 Concursul se organizează la sediul  Primăriei Clinceni în data de 02.07.2015 ora 10:00,

proba scrisă. 
 Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data

publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei
Clinceni din str. Principală nr. 107A , Comuna Clinceni , Jud. Ilfov.

Publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
Dosarul  trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea
Guvernului nr. 611/2008,  pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilorpublici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008: 

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, 
după caz, în specialitate - număr pagini;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de
a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării 
concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în 
urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire). 
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi 
de poliţie politică.

NOTĂ: 
Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de
concurs, sau în copii legalizate.
Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii specifice pentru ocuparea funcției publice de execuție   Inspector , clasa I, grad
profesional principal;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, de licență sau echivalentă ; 
- vechimea în specialitatea studiilor, potrivit art. 57 din Legea nr. 188/1999 (r 2)  lit. a) – 5

ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;



Bibliografia obligatorie pentru susţinerea  concursului :
 Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;
 Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici;
 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;
 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996;
 Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 Ordonanţa nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizată*) privind reglementarea activităţii de

soluţionare a petiţiilor;
 Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 (**republicată**)(*actualizată*) cu privire la actele

de stare civilă*);

Notă : se studiază actele normative menţionate la bibliografie, cu toate modificările şi
actualizările ulterioare.

După verificarea de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, se va afişa lista
cu candidaţii care întrunesc condiţiile de participare la concurs. 

În vederea participării la proba scrisă, candidaţii admişi la selecţia dosarelor vor fi
prezenţi în data de 02.07.2015 la ora 10,00 la sediul  , la sediul Primăriei Comunei  Clinceni
din str. Principală nr. 107A , Comuna Clinceni , Jud. Ilfov cu actul de identitate ( B.I./C.I.) . 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  instituţiei şi la numărul de telefon: 40(21)369
40 41.
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