Afisat azi 27.11.2017

ANUNŢ
Primăria Plenița cu sediul în localitatea Plenița, strada Traian, numărul 34, judeţul Dolj,
organizează concurs conform Legii nr. 188/1999 pentru ocuparea funcţiei publice temporare vacante, de:
Referent, clasa a III-a, grad profesional superior, Compartiment Financiar-Contabil și Achiziții Publice
Număr posturi - 1 (unu)
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Plenița astfel:
- Proba scrisă în data de 07.12.2017, ora 9:00 ,
- Proba interviu în data de 11.12.2017, ora 9:00
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- studii - medii cu diplomă de bacalaureat;
- vechime – 9 ani in specialitate;
- să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999(r2), privind Statutul
funcționarilor publici.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 8 zile de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Primăriei Plenița.
1. Data publicarii anuntului: 27.11.2017 (MO partea a IIIa si un ziar de larga circulatie);
2. Data pana la care se pot depune dosarele de inscriere: 04.12.2017, ora 14:00;
3. Locul depunerii dosarelor – PRIMARIA COMUNEI PLENITA;
4. Data si locul organizarii concursului: 07.12.2017, ora 09,00, proba scrisa si 11.12.2017, ora 09,00
interviul, la sediul primariei.
5.CONDITII DE PARTICIPARE:
a) Studii medii cu diploma de bacalaureat;
b) Fisa medicala, cu mentiunea apt pentru ocuparea functiei;
c) Sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicata, privind Statutul
functionarilor publici;
d) Vechime in specialitate –minim 9 ani.
5.BIBLIOGRAFIE:
- Constitutia Romaniei;
- Legea nr.215/2001-republicata, privind administratia publica locala, cu modificari si completari;
- Legea nr.188/1999 – (r2), privind Statutul funcitonarilor publici, cu modificari si completari;
- Legea nr.7/2004, privind codul de condiuta al functionarilor publici, modicata si completata;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (Titlurile I; IX; X si XI);
- H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal (Partea referitoare la Titlurile I; IX; X si XI ).
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei comunei Plenița. Persoana de contact: Marian Adrian –
secretar comuna Plenița, telefon/fax: 0251368086, e-mail : ady.marian68@yahoo.com.

Documente necesare pentru inscrierea la concursul organizat in intervalul 07- 11 decembrie 2017 pentru
ocuparea functiei publice temporar vacanta de Referent, clasa IIIa, grad profesional superior, din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Plenita – Compartiment Financiar contabil
si achizitii publice
1) Cerere tip;
2) Copia actului de identitate;
3) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4) Copia carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă pentru atestarea vechimii în muncă şi vechimii în

specialitatea studiilor dobândite;
5) Cazierul judiciar;
6) Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
7) Declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie
politică.
*Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobăndite până la data de 31.12.2010 se
probează cu carnetul de muncă, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege.
Dosarele de înscriere la concursul din data de 07.12.2017 - proba scrisă – ora 9:00 şi 11.12.2017 interviul se depun in termen de 8 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, la sediul Primariei
comunei Plenita, str. Traian, nr.34, judetul Dolj.
ANUNTUL A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL ÎN DATA DE 27.11.2017.
Informaţii suplimentare referitoare la concurs pot fi obţinute la telefon 0251368086.
NOTĂ: Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

