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A N U N Ţ » 

Având în vedere prevederile art. 58, alin. (2) lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii de 
Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare 

PRIMĂRIA ORAŞULUI INEU 
organizează concurs 

pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de 
specialitate: 
Consilier debutant la Compartimentul Relaţii cu publicul - 1 post. 

Concursul se organizează la sediul Primăriei Oraşului Ineu în data de 10 septembrie 
2013 la ora 10,00 - proba scrisă şi în data 12 septembrie 2013 la ora 11,00 - interviul. 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la publicarea 
anunţului in Monitorul Oficial Oficial al României, Partea a IlI-a, la secretariatul Primăriei 
Oraşului Ineu. 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. 

Condiţiile de participare la concurs: 

- cetăţenia română şi domiciliul în România; 
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
- vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
- capacitate deplină de exerciţiu ; 
- o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată 

pe bază de examen medical de specialitate ; 
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 
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- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului sau 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 publice, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea ; 

- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 
Condiţii specifice : studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţa 

sau echivalenta in domeniul de licenţa : drept, stiinte administrative, ştiinţele ale 
comunicării, relaţii internaţionale si studii europene. 

Bibliografia stabilită pentru concurs: 

- LEGEA nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu modificările si completările ulterioare; 
- LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
- LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările si completările ulterioare; 
- LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici*) - Republicare, 
cu modificările si completările ulterioare; 
- LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale*) - Republicare, cu 
modificările si completările ulterioare; 
- LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*) -
Republicare; 
- ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii 
de soluţionare a petiţiilor; 
- HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public; 

Notă: Toate actele normative vor fi actualizate la zi. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Ineu, 
Compartimentul Resurse Umane şi la nr. de telefon : 0257/511550, int. 127. 

Primarul oraşului Ineu, 
Calin - Ilie Abrudan 
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Condiţiile de participare 
la concursul organizat de PRIMĂRIA ORAŞULUI INEU 

pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de 
specialitate : Consilier debutant la Compartimentul Relaţii cu publicul - 1 post, 

care va avea loc în perioada 10-12.09.2013 

- cetăţenia română şi domiciliul în România; 
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
- vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
- capacitate deplină de exerciţiu ; 
- o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată 

pe bază de examen medical de specialitate ; 
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului sau 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 publice, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea ; 

- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 
Condiţii specifice : studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenţa 

sau echivalenta in domeniul de licenţa : drept, stiinte administrative, ştiinţele ale 
comunicării, relaţii internaţionale si studii europene. 
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Bibliografia stabilită 
pentru concursul organizat de PRIMĂRIA ORAŞULUI INEU 

pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de 
specialitate : Consilier debutant la Compartimentul Relaţii cu publicul - 1 post, 

care va avea loc în perioada 10-12.09.2013 

- LEGEA nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu modificările si completările ulterioare; 
- LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
- LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările si completările ulterioare; 
- LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici*) - Republicare, 
cu modificările si completările ulterioare; 
- LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale*) - Republicare, cu 
modificările si completările ulterioare; 
- LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*) -
Republicare; 
- ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii 
de soluţionare a petiţiilor; 
- HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public; 

Notă: Toate actele normative vor fi actualizate la zi. 

/ 
Primarul oraşului IneujV 

Calin - II 
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