ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI URZICA
Telefon/Fax: 0249/538301
Email: primariaurzica@yahoo.ro

ANUNȚ
În temeiul prevederilor art.618 alin.(2) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea postului vacant aferent categoriei funcţionarilor publici de execuție de inspector,
clasa I, grad profesional asistent, în cadrul compartimentului Registrul Agricol, fond funciar,
asistență socială și autoritate tutelară, resurse umane, din cadrul Primăriei Urzica, județul Olt.

A. DENUMIREA AUTORITĂȚII/INSTITUȚIEI
CONCURSULUI

PUBLICE

ORGANIZAROARE

A

PRIMĂRIA COMUNEI URZICA, JUDEȚUL OLT

B. FUNCȚIA PUBLICĂ PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURSUL
INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT

C. DURATA TIMPULUI DE MUNCĂ
DURATĂ NORMALĂ: 8h/zi, 40h/săptămână
D. DATA, ORA ȘI LOCUL SAU LOCAȚIA DESFĂȘURĂRII PROBEI SCRISE
22.03.2021, ora 11,00 la sediul Primăriei Comunei Urzica, Str. Primăriei, 29, Localitatea
Urzica, Judetul Olt
E. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE CUPRINZÂND CONDIȚIILE DE STUDII,
COBDIȚIILE DEVECHIME ÎN SPECIALITATE ȘI ALTE CONDIȚII SPECIFICE

•
•
•

Să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.465 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Studii – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
specializarea agronomie,
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

F. PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR DE CONCURS

Data depunerii dosarelor de înscriere la concurs - în termen de 20 zile de la data
afişării/publicării anunţului: de la 15.02.2021 – până la 08.03.2021
Selecția dosarelor de înscriere –în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de depunere a dosarelor.
G. COORDONATE DE CONTACT PENTRU PRIMIREA DOSARELOR DE CONCURS
Primăria Comunei Urzica, str. Primăriei, nr. 29, comuna Urzica, sat Urzica, județul Olt, cod
poștal 237500, telefon/fax: 0249/538301, e-mail: primariaurzica@yahoo.ro, persoana de contact:
Rică Iulian - inspector superior , telefon: 0761101626

PRIMAR,

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu:

-

formularul de înscriere
Curriculum vitae, modelul comun european
Copia actului de identitate
Copia diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unoor
specializări
Copia carnetului de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în
muncă și după caz în specialitate
Cazier judiciar
Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
Declarația pe propria răspundere care să ateste că nu a desfășurat
activități de poliție politică

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă însoțite de documente
originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul, de către secretarul
comisiei de concurs.
Selecția dosarelor de înscriere – în termen de 5 zile lucrătoare de la data
expirării termenului de depunere a dosarelor.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Urzica, str. Primăriei,
nr. 29, comuna Urzica, sat Urzica, județul Olt, cod poștal 237500, telefon/fax:
0249/538301, Email: primariaurzica@yahoo.ro, persoana de contact: Rică Iulian inspector superior, telefon: 0761101626

BIBLIOGRAFIE
În vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcției
publice de execuție , de inspector, clasa I , grad profesional asistent,
comunei Urzica, județul Olt

1. Constituția României, republicată
2. O.U.G. 57/2019 – Codul administrativ
3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea
tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre
femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
5. Legea 554/2004 – privind contenciosul administrative
6. Legea 544/2001 – privind liberul acces la informațiile de interes
public
7. Legea 52/2003 – privind transparența decizională în administrația
publică
8. Legea 18/1991 – a fondului funciar
9. Legea 1/2000 - lege pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr.
169/1997
10. Legea 247/2005 - lege privind reforma in domeniile proprietatii si
justitiei, precum si unele masuri adiacente

