
ROMANN
JUDETUL PRAHOVA

COMUNA POIANA CAMPINA

A N U N T

Comuna Poiana-CAmpina, Judeful Prahova, persoand juridici cu sediul in comuna
Poiana-Cimpina, sat Poiana-CAmpina, nr. 462, organizeazd concurs de recrutare pentru
ocuparea pe duratd nedeterminate a functiei publice de execufie vacante de CONSILIER
JURIDIC, clasa l, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Jurilic, Relalii cu
Publicul, Resurse Umane din Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Poiana-C6mpina.

o Probele stabilite pentru concurs sunt:
- Selectia dosarelor;
- Proba scris6;
- lnterviul.

1, GONDITII GENERALE de participare la concurs: previzute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funclionarilor publici, republicate(2), cu modificdrile si comPleterile
ulterioare, respectiv:

a) cetdlenia romdnd gi domiciliul in RomAnia;
b) cunoagterea limbii romdne, scris gi vorbit;
c) vdrsta de minimum 18 ani impliniti;
d) capacitate deplind de exercifiu;
e) stare de sdnitate corespunzdtoare funcliei publice pentru care candideaze, atestatd

pe baze de examen medical de specialitate;
f) indeplinirea condiliilor de studii previzute de lege pentru fun{ia publicd;
g) indeplinirea condi{iilor specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnaVd pentru sdv6rgirea unei infracfiuni contra umanitilii, contra

statului sau contra autoritd{ii, infracliuni de corupfie 9i de serviciu, infrac{iuni care impiedici
infdptuirea justiliei, infracfiuni de fals ori a unei infracliuni sdvdrgite cu intenlie care ar face-o
incompatibili cu exercitarea funcliei publice;

i) nu a fost destituiVd dintr-o funclie publicd sau nu i-a incetat contractul individual de
munce pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

j) nu a desfdgurat activitate de polilie politicS, astfel cum este definitd prin lege.
2. CONDITII SPECIFIGE de oarticipare la concurs:
a) studii universitare de licenld absolvite cu diplomd respectiv studii superioare de lungd

duratd, absolvite cu diplomd de licenld in gtiin{e juridice - specializarea drept;
b) vechime in specialitatea studiilor necesare exercitdrii funcliei publice: minim 1 an;
c) cunostinle de operare PC: Microsoft Office (Word, Excel, Pover Point, Access, etc.),

operare internet - nivel mediu;
d) cunoasterea unei limbi striine de circulalie internalionali citit, scris, vorbit - nivel

mediu.
3. CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI:
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune la Primdria Comunei Poiana-Cdmpina,

comuna Poiana-CAmpina, sat Poiana-CAmpina, nr.462, judelul Prahova, in termen de 20 de
zile de la data publicdrii in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea a lll-a a anun[ului concursului
de recrutare.



CoNSURSUL DE RECRUTARE se va desfSgura la PrimSria comunei Poiana-Gampina
in 3 etape succesive, astfel:

i. Seleclia dosarelor de inscriere va avea loc in maximum 5 zile lucratoare de la data
expirdrii termenului de depunere a dosarelor.' 

2.Proba scrisd va avea loc la data de 24'03.2015 ora 10,00;
3. lnterviul va avea loc la data de 26.03.2015 ora 12,00.
Se pot prezenta la urmatoarea etapd numai candidalii declarali adrnigi la etapa

precedentd.
Toate probele concursului se vor desfdgura la Primdria comunei Poiana-C6mpina,

comuna Poiana-CAmpina, sat Poiana-C6mpina, nr. 462, judelul Prahova.
Dosarul de inscriere la concursul de recrutare trebuie sa confinE obligatoriu

urmatoarele documente:
1 . Formular de inscriere;
2. Copia actului de identitate;
3. Copia certificatului de nagtere;
4. Copia diplomei de studii si a altor acte ce atesti efectuarea unor specializdri,

daci este cazul:
5. Copia carnetului de munci sau, dupi caz, o adeverinld care sd atqste vechimea

in muncd 9i in specialitatea studiilor necesare ocupdrii func[iei publice;
6. Cazierul judiciar;
7. Adeverinta care sd ateste starea de sdnitate corespunzdtoare, eliberatd cu cel

mult 6 luni anterior deruldrii concursului de citre medicul de familie al candidatului
sau de cetre unitdti sanitare abilitate;

8. Declaralie pe propria rdspundere sau adeverinle care se ateFte cd nu a
desfSgurat activitdti de polifie politicd;

9. Declaratie pe propria rispundere cd nu a fost destituiUi dintr-o func{ie publici sau
nu i-a incetat contractul individual de munce pentru motive disciplinare in ultimii 7
ani;

l0.Curriculum vitae;
11. Copia ultimei fige de evaluare a performantelor profesionale irndividuale sau

recomandare de la ultimul loc de muncd (dupd caz).
* Adeverinla care atesta starea de senatate conline, ln clar, numarul, data, numele

emitentului 9i calitatea acestuia in formatul standard stabilit de Ministerul Senetelii Publice.
* Copiile de pe acte se prezintd in copii legalizate sau inso{ite de originale, care se

certifici pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs'
* Documentul prevazut la pct. 6 - cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declaratie pe

propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la seleclia dosarelor are obligalia de
a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfdgurdrii
concursului, dar nu mai tArziu de 5 zile lucrdtoare de la data la care a fost deOlarat admis in
urma selectiei dosarelor, sub sanqiunea neemiterii actului administrativ de numire.

* Formularul de inscriere se pune la dispozilia candidafilor prin secretarul comisiei de
concurs din cadrul instituliei publice organizaloarc a concursului.

4. BIBLIOGRAFIA stabilita pentru concurs este urmatoarea:
1. Constitutia Romaniei, republicata;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funclionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si

completarile ulterioare;
3. Legea nr.7l20Q4 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republioata;
4. Legea nr. 24|2OOO privind normle de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor

normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 21512001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare;



6. O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a
consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile
ulterioare;

B. Legea nr. 18/1991 - legea fondului funciar, republicata, cu modificarile si completaril
ulterioare;

9. Legea nr. 1/2000 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, cu modificarile si completarile ulterioare;

'f 0.Legea nr.247l2OO5 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele
masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare;

11.Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restifuire, in natura
sau echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in
Romania, cu modificarile si completaril ulterioare;

12.Legea nr. 1012001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in
perioada 6 martie - 22 decembrie '1989, republicata, cu modificarile si completaril
ulterioare;

13. H.G. nr. 250120O7 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6
martie 1945 - 22 decembrie 1989;

14.Legea nr.28712009 privind Godul civil, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

1s.Legea nr. 13412010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

16. Legea nr. 286/2009 privind Godul penal, cu modificarile si completarile ulterioare;
17.Legea nr. 13512010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile

ulterioare;
18.Lgea nr.544l2QO1 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile

si completarile ulterioare;
19.Legea nr.55412004 - legea contenciosului administrativ, cu modmcarile si completarile

ulterioare;
20. Legea nr.5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;
21.Legea nr.213l1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu

modifi carile si completarile ulterioare;
22.Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
23. Legea nr. 319/2006 - a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile

ulterioare
24.O.G. nr. 2712002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu

modifi carile si completarile ulterioare;
25.Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea

demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea
coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

26.O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile
si completarile ulterioare;

27.H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
3412006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si
cpompletarile ulterioare;



Z1.H.G. nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilt

atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din
urgenta a Guvernului nr. 34t2OO6 privind atribuirea contractelor de achiz
coirtractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiu
cu modificarile si completarile ulterioare;

29. O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor p
procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificarile
ulterioare;

30. O.U.G. nr. 5412006 privind regimul contractelor de
publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

31.H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
urgenta a Guvernului nr. 5412006 privind regimul contractelor
proprietate publica;

32. O.G. nr. 2t2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile
ulterioare.
Pentru toate actele normative sunt valabile doar formele actualizate.
Relafii suplimentare se pot obline de la Primdria comunei Poiana-C

Poiana-Cdmpina, sat Poiana-CAmpina, nr. 462, judelul Prahova, la telefon
persoana de contact Postolache Mihaela-Clara - Inspector Compartimentul Ju
Publicul, Resurse Umane din Aparatul de specialitate al Primarului comunei P
sau de pe pagina de internet www.primariapoiana-campina.ro.
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