ANUNT
Primaria comunei Valea Calugareasca organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea posturilor vacante, aferente categoriei functiei
contractuale de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Valea Calugareasca, după cum urmează:
A. DENUMIREA FUNCTIEI CONTRACTUALE
1. Inspector de specialitate, S, grad professional II - in cadrul
Compartimentului urbanism;
2. Inspector de specialitate, S, grad professional II (agent de turism) – in
cadrul - Centrului de Informare Turistica;
3. Operator calculator – referent IA , M – in cadrul Biroului Contabilitate
Fiscal Financiar - Compartiment Contabilitate;
B. PROBE DE CONCURS
1. Selecţia dosarelor de înscriere;
2. Proba scrisă;
3. Interviul.
C. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
Inspector de specialitate, S, grad professional II.
a) Să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din HG
286/;pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar platit din fonduri publice;
b)Studii
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă;
c) Condiţii minime de vechime:

-minim 1 an vechime în specialitatea studiilor.
Inspector de specialitate, S, grad professional II(agent de turism).
a) Să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din HG
286/;pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar platit din fonduri publice;
b)Studii
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă;
- calificare ca agent sau ghid de turism;
c) Condiţii minime de vechime:
-minim 1 an vechime în specialitatea studiilor.
Operator calculator – referent IA , M,
a) Să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din HG
286/;pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar platit din fonduri publice;
b)Studii
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- cunostinte medii operare PC;
c) Condiţii minime de vechime:
-minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor.

D. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
1. Data depunerii dosarelor de înscriere la concurs- în termen de 10 de
zile de la data afisarii anuntului pentru ocuparea posturilor vacante,
(ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere la concurs – 16.04.2015).
2. Data probei scrise
- 06 mai 2015 - ora 9,00
3. Data probei de interviu
- 08 mai 2015 – ora 14,00.
4. Ora şi locul desfăşurării probelor
– Sediul Primariei comunei Valea Calugareasca; Judetul Prahova
E. BIBLIOGRAFIE
Inspector de specialitate, S, grad professional II.
1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004/A privind Codul de conduita a personalului
contractual;
3. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările
şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Codul Civil;
7. Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009
modificat şi completat cu Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei nr. 1867/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului
General de Urbanism, republicată, cu modificările ulterioare;
9 Legea nr. 10/1995 – privind calitatea in constructii.

Inspector de specialitate, S, grad professional II(agent de turism).
1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004/A privind Codul de conduita a personalului
contractual;
3. Ordonanta nr 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de
turism in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
Operator calculator – referent IA , M,
1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004/A privind Codul de conduita a personalului
contractual;
3.Legea 273/2006 – Legea finantelor publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
4. Legea 571/2003 – Lege privind codul fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare
F. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERELA CONCURS
1. formularul de înscriere;
2. copia actului de identitate;
3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări;
4. copia carnetului de muncă sau adeverinţă standard care atestă
vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor dobândite după data
de 01 ianuarie 2011;
5. adeverinţă 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;
↔
Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin
secretarul Comisiei de Concurs;
↔
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul,
data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
↔

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate
sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru
conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs;
↔
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria
răspundere; în acest caz, candidatul declarat admis la selecţia
dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul
documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai
târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în
urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ
de numire.
G. RELAŢII SUPLIMENTARE
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane
telefon 0244/235444 – persoana de contact: Inspector Viorica Mocanu

PRIMAR,
VASILICA NEACSU

