Primaria comunei Negrileşti organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar al comunei Negrilesti , judeţul
Bistriţa- Năsăud
Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Negrileşti , în data de
28 octombrie 2009 , ora 10,00 proba scrisă şi în data de 29 octombrie 2009 ora
10,00 , interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul Oficial , partea a III-a , la sediul Primăriei comunei
Negrileşti .
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 , modificată
şi completată de H.G. 1733/2008 .
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul
Primăriei comunei Negrilesti şi pe site-ul Primăriei comunei Negrileşti
http://www.primariacomuneinegrilesti.ro/ .
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Negrilesti şi la
nr. de telefon 0263/344820 .
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare.
Condiţiile de participare şi specifice sunt:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul juridic
sau administraţie publică;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2
ani;
- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice,
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (în
condiţiile prevăzute de art. IV alin. (5) din Legea nr. 251/2006)
−

cunoştinţe de operare calculator.

−

PRIMAR,
Pugna Ioan

BIBLIOGRAFIE CONCURS

1. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 , republicata ;
2. Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici , republicata cu
modificarile si completarile ulterioare ;
3. Legea 7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici ;
4. Hotărârea nr. 611 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici ;
5. Legea 571/2003 privind Codul fiscal – Titlul IX , Impozite si taxe locale –
modificata si completata de Legea nr. 343/2006 ;
6. Ordonanta Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol ;
7. Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de
solutionare a petitiilor , aprobata cu modificarile si completari prin Legea nr.
233/2002 ;
8. Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica .

