ANUNŢ CONCURS
U.A.T. Comuna Muntenii de Jos judeţul Vaslui, organizează în data de 16.08.2017, concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant,
compartiment Stare civilă.
Dosarele de concurs se depun în maxim 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Muntenii de Jos, jud. Vaslui.
Data şi ora desfăşurării concursului: 16 august 2017 – ora 1000 -proba scrisă;
18 august 2017 –ora 10°° -proba interviu.
Locul desfăşurării concursului: Primăria comunei Muntenii de Jos, jud. Vaslui.
Condiţii de participare: condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul administrație publică sau stiințe juridice.
Vechimea în specialitatea studiilor, necesară ocupării funcției publice: un este cazul.
Dosarul pentru înscriere la concurs, conform prevederilor art. 49 din HG nr. 611/2008, va cuprinde:
-copiea actului de identitate,
-formular de înscriere conform HG nr. 611/2008,
-copia diplomei de studii,
-adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publie,
-cazier judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia a completa
dosarul de concurs înainte de proba scrisă ),
adeverinţă medicală, care să ateste starea corespunzătoare de sănătate,
-declaraţie pe proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de popiţie
politică.
Relaţii suplimentare la telefon 0235.313.065.

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a funcției publice de consilier, grad profesional debutant, compartiment Stare
civilă, organizat de Primăria comunei Muntenii de Jos, în data de 16.08.2017

1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările si completările
ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
3. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
4. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare;
5. Legea 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă , cu modificările şi completările ulterioare ;
6. H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie
de stare civilă;
7. Legea nr. 21 / 1991 privind cetățenia româna, republicată cu modificările si completările ulterioare;
8. Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor
persoanelor fizice, cu modificările si completările ulterioare;
9. Ordonanța de urgență a guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de
identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări prin Legea 290/2005;
10. Legea 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public .

