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Nr. 2792 / 01.03.2016

ANUNT
Primaria comunei Paulesti, judetul Prahova, organizeaza concurs de recrutare in vederea
ocuparii functiei publice vacante de executie de consilier, clasa I, grad profesional
debutant din cadrul Biroului buget finante impozite si taxe locale, contabilitate al
Primariei Paulesti.
Concursul se va desfasura la sediul Primariei comunei Paulesti , din comuna Paulesti
sat Paulesti nr.650, si consta in trei probe:
- in data de 28.03.2016, selectia dosarelor
- in data de 04.04.2016, ora 10.00, proba scrisa;
- in data de 06.04.2016, interviu;
Conditii de participare la concurs:
conditii generale:
-candidatii trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la art.54 din Legea nr.188/1999
privind Statutul functionarilor publici, republicata, modificata si completata ulterior;
a) are cetatenia româna si domiciliul în România;
b) cunoaste limba româna, scris si vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza,
atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) îndeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) îndeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului sau contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica
înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu
intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia
situatiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a încetat contractul individual de
munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.
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conditii specifice:
- studii universitare absolvite cu diplomă de licenta, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
Dosarele de concurs se depun la sediul Primariei comunei Paulesti din comuna Paulesti
sat Paulesti nr.650, judetul Prahova, Compartimentul resurse umane, in termen de 20 de
zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a III a,
respectiv pana la data de 23.03.2016, ora.15.30, si vor contine in mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 modificata si
completata:
-

formularul de inscriere prevazut in anexa nr.3 a H.G. nr.611/2008;
copia actului de identitate;
copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
- cazierul judiciar;
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de
către unităţile sanitare abilitate;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a
desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Toate actele vor fi prezentate la depunerea dosarului şi în original; Dosarul de
concurs trebuie sa contina curriculum vitae european si diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul ştiinţelor administrative sau juridice.

Informatii suplimentare despre: conditii de participare, bibliografie si documentele
pe care trebuie sa le cuprinda dosarul de concurs se pot obtine la numarul de telefon:
0244/224300 / 0743008747 sau pe pagina oficiala a Primariei comunei Paulesti.
PRIMAR
SANDU TUDOR

SECRETAR
RADUCEA FELICIA
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