ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA MIHALȚ

A N U N Ț
privind organizare concurs de recrutare funcție publică de execuție –
consilier debutant
Primăria comunei Mihalț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei
funcții publice de execuție vacante.
1. Denumirea funcției publice de execuție vacante:
- CONSILIER, clasa I, debutant – Compartiment Fond Funciar
2. Probele stabilite pentru concurs: PROBA SCRISĂ ŞI PROBA INTERVIU
3. Condiţiile de desfăşurare a concursului:
Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: Dosarele de concurs se depun în
maxim 20 de zile se la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a IIIa, respectiv 16.11.2017 (inclusiv).
Depunerea dosarelor : la sediul Primăriei comunei Mihalț – Cămin cultural Mihalț, nr.368,
jud. Alba.
Data şi ora desfășurării concursului: 27 noiembrie 2017 – ora 1100 -proba scrisă
29 noiembrie 2017 –ora 11°° -proba interviu
Locul desfășurării concursului: Primăria comunei Mihalț - Cămin cultural Mihalț, nr.368,
jud. Alba.
4. Condiţii de participare la concurs:
Condiţii generale de participare la concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante: - condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul
funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Condiţii de studii și vechime:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul științelor inginerești –
măsurători terestre și cadastru.
- vechime în specialitatea studiilor, necesară ocupării funcției publice – nu este cazul;

5. Bibliografia stabilită pentru ocuparea funcției publice vacante este următoarea :
- Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și
completările ulterioare ;
- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată ;
- Constituția României
- Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare ;
- Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea 7/1996, Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată;
- Hotărârea Guvernului nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de
constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum
și punerea în posesie a titularilor.
6. Dosarul de concurs:
Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente , conform prevederilor art.49 din
H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:
- Copia actului de identitate;
- Formularul de înscriere;
- Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în muncă și,
după caz, în specialitate – număr pagini;
- Cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, cu obligația
de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării
concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în
urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire).
- Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- Declarație pe proprie răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat poliție
politică.
Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică
pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Mihalț și la nr. de telefon :
0258/718101.
Afișat la data de 30 octombrie 2017

