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Nr.3463/ 22 mai 2018

A N U NȚ
PRIMARIA COMUNEI GURGHIU organizează concurs pentru ocuparea a două
posturi vacante , personal contractual sef formatie paza/pompieri , din cadrul COMPARTIMENTULUI
PROTECTIE CIVILA /PSI/SU, personal contractual Consilier grad I - COMPARTIMENT SERVICII PUBLICE,
ADMINISTRATIVE ŞI CULTURĂ .

Concursul se va desfăşura în conformitate cu dispoziţiile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare.
Potrivit art. 3 din H.G. nr. 286/2011 poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant
persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs, care va conţine
următoarele documente:
1). Cerere de înscriere la concurs adresată Primarului comunei Gurghiu ,
2). Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3). Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
4). Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea
în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
5). Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6). Adeverinţă medicală 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;
7) - curriculum vitae;
8). Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;
Actele menționate mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor.
Cererile de înscriere însoţite de actele pentru înscrierea la concurs se depun la secretariatul comisiei de
organizare a concursului din cadrul Comunei Gurghiu str. Petru Maior , nr. 8 , jud. Mureș
Termen limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs: 13 iunie 2018 ora 14 .
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Gurghiu ,

-

proba scrisă 21 iunie 2018 , ora 10.00;
proba orală 22 iunie 2018 , ora 10 .00 .

- Condiţii specifice de participare - personal contractual sef formatie paza/pompieri , din cadrul
COMPARTIMENTULUI PROTECTIE CIVILA /PSI/SU:
studii medii sau generale
BIBLIOGRAFIE de concurs :

- Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
- Legea nr.481/2004 privind protectia civila;
- Hotarare nr.1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de
urgenta voluntare;
- Hotarare nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica,
atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta;
- Ordonanta nr.88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare
pentru situatii de urgenta;
- Ordonanta de urgenta nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de urgenta;
- Ordin nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare
in situatii de urgenta;
- Ordin nr.718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea
serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta;
- Ordin nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
- Ordin Ad-tie Publica nr.712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor
din domeniul situatiilor de urgenta;
- Ordin nr.160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare,organizare, desfasurare si finalizare a
activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de
urgenta;
- Legea nr.215/2001- legea administratiei publice locale;
- Legea nr.477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile
publice;
La aceste acte normative se vor avea in vedere toate modificarile si completarile ulterioare.
- Condiţii specifice de participare - personal contractual Consilier grad I - COMPARTIMENT
SERVICII PUBLICE, ADMINISTRATIVE ŞI CULTURĂ

studii superioare absolvite cu diplomă de licență.
BIBLIOGRAFIE de concurs :
- Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
- Legea cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinul comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrului
administrației şi internelor nr. 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul
documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol;
- Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării si cumpărării terenurilor
agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea
societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destinatie agricolă şi înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotarirea Guvernului nr.218/2015 privind completarea Registrului Agricol pentru perioada 2015-2019
Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Pentru relații suplimentare, persoană de contact – Oprea Maria secretar al Comunei Gurghiu telefon 0265/536003 tel. mobil 0745655228.
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