ROMANIA
JLiDETUI, GORJ
PRIMARIA COMUNEI BAIA DE FIER
Nr.9767 din 02.10.2017

ANUNT
Primdria comunei Baia de Fier organizeazd concursul/examenul
urmltoarea func{ie publici de execu{ie vacanti:

\r

de recrutare

penfnr

- funcfia publici de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului
juridic din aparatul de specialitate al Primarului comunei Baia de Fier.
1. Data gi probele stabilite pentru organizarea concursului/examenului:
- proba scrisi: l6 noiembrie20lT,ora 1100, la sediul Primirieicomunei Baia de Fier'
- interviul: 21 noiembrie20lTrora 1100, la sediul Primdriei comunei Baia de Fier.
2. Termenul de depunere al dosarelor Ia concursul/examenul de recrutare:
Data limitd de depunere a dosarelor de concurs este in termen de 20 de zile de la data publicbrii
prezentului anun!. Dosarul de concurs va confine, in mod obligatoriu, documenteie prevdzute la art. 127 din
H.G. nr. 61112008 pentru aprobarea normelor privind organizarea gi dezvoltarea carierei funclionarilor
publici, cu modific[rile gi cornpletirile ulterioare" menlionate in Anexa la prezentul anun!.
3. Condifii de participare:
Pentru a participa la concursullexamenul de recrutare, candidalii trebuie sd indeplineascS condiliile
prevdzute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funclionarilor publici, republicatd, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare gi urmdtoarele condilii:
1. Sd fie absolvenli cu diplomi de licen{a (studii superioare de lungd durata) - profiljuridic;
2.
3.
4.
5.
6.

Cunoqtiinle de operare pe calculator, nivel de baz6;
Sb aibd ceti{enia romdnd qi domiciliul in RomAnia;
Sd cunoasci limba romdnd, scris gi vorbit;
Sd aibi capacitate deplini de exerci{iu;

Sd aibd o stare de sdndtate corespunzitoare funcliei publice pentru care candideazl, atestatd. pe baza de
examen medical de specialitate;
Sd nu fi fost condamnatd pentru sdvdrgirea unei infracfiuni contra umanitdlii, contra statului sau contra
autoritSfii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicd inidptuirea justiliei, de fals ori a unor
fapte de corup{ie sau a unei infrac{iuni s6v6rgite cu inten}ie, care ar face-o incompatibild cu exercitarea
funciiei pubiice, cu excepfia situa{iei in care a intervenit reabilitarea;
Nu a fost destituitd dintr-o func{ie publicd sau nu i-a incetat contractul individual de munci pentru
motive disciplinare in ultimii 7 ani;
Nu a desfigurat activitate de poliiie politicS, astfel cum este definitd prin lege.
10. Nu este necesar[ vechimea in soecialitatea studiilor.

7.
8.
9.

BIBLIOGRAF'IE

v

l. Constitutia Romaniei;
2. Legea nr. 21512001, privind administralia publica locala, republicata, cu modificdrile si

completlrile ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999, privind Statutulfunctionarilorpublici, republicata, cu modificarile

si

completarile ulterioare;
4. Legeanr.712004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;
5. Legea nr.51412003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic. cu
modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr.55412004 privind contenciosul administrativ. cu modificarile si completarile ulterioare;
7 . Legea nr. 2412000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr.5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu
rnodificarile si cornpletarile ulterioare;

9. Codul

Civil: -

Cartea I

- Despre persoane.

Titlurile i

-

V:- Cartea a III-a Despre bunuri. TititLi

i"

Titlul III si Titiul VI;

10. Codul de Procedura Civila - Cartea I, Cartea a II-a:
1 1. Legea nr.9812016 privind achiziliile publice;

12. HG nr.39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractuluide achizilie public[/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile

publice;
13. Legea nr.9912016 privind achizitiile sectoriale;
14.Legeanr. 100/2016 privind concesiunile de lucrdri giconcesiunile de servicii;
15. Legea nr. 10112016 privind remediiie qi cdile de atac in rnaterie de atribuire a contractelor de
achizilie publicl, a contractelor sectoriale gi a contractelor de concesiune de lucr[ri qi concesiune de
servicii, precum qi pentru organizareaqi funclionarea ConsiliuluiNational de Solulionare a Contesta{iiior

:

16. Legea nr.5312003 privind Codul Muncii, republicata si actualizata.
Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor nonnative din bibliografie inclusiv republic6riie,
modificdrile gi completdrile acestora.
in un"*i sunt menlionate documentele necesare dosarului de participare la concursu/exemanul de
recrutare.

Acest anunf a fost publicat qi pe site-ul Primf,riei Baia de Fier www.primariabaiadefier.ro.
Alte rela{ii suplimentare se pot obline la Compartimentul secretariat, informare, relalii cu publicul,
resurse umane. arhivf,, telefon A2fi1461202, interiot V '

PRIMAR,
Dumitru Turblceanu

':'t,::/

SECRETAR,
Vasile Popa

ANEXA I
la Anunt nr.9767 din 02.10.2017

Documente necesare la dosarul de concurs/examen la concursul/examenul de recrutare pentru
funcfia publicd vacanti de consilier juridic, clasa Io gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului

juridic din aparatul

de specialitate al Primarului comunei Baia de Fier"

Dosarul de concurs depus de citre candida{ii la concursul/examenul de recrutare va contine in mod
obligatoriu:
- formularul de inscriere previzut in anexa nr. 3 la H.G. nr. 61112008, cu modificdrile 9i completdrile
ulterioare.
- copia actului de identitate;
, copiile documentelor care s[ ateste nivelul studiilor necesare funcfiei pentru care se organizeazd concursul
de recrutare;
- copie de pe carnetul de muncd, conformi cu originalul, sau, dup6 caz, o adeverinld care sd ateste vechimea
in muncd, in meserie gi/sau specialitatea studiilor;
cazierul judiciar din care sd rezulte cd nu are antecedente penale care sd-l facd incompatibil cu func{ia
pentru care candideazS:
- adeverin{d medicalS din care sd rezulte cd are o stare de sf,ndtate corespunzStoare funcfiei publice pentru
care candideazd'.
Formularul de inscriere se pune ia dispozilie candida{ilor de cdtre secretarul comisiei de concurs din

-

cadrul instituliei.

PRIMAR,
Dumitru Turbdceanu

SECRETAR,
Vasile Popa

