ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
PRIMARIA COMUNEI LECHINTA
Nr. 1018 /12.02.2021

ANUNT
Primaria comune1 Lechinta,judetul Bistrita-Nasaud,organizeaza concurs pentru
ocuparea postului vacant de execufie -FUNCTIONAR PUBLIC,in cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud ,dupa cum urmeaza:
1. INSPECTOR -functie publica din clasa I, grad profesional superior, in cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Lechinta.
Concursul se va desfa�ura pe data de 15.03.2021,oral 0,00,proba scrisa,iar interviul la 5
lucratoare de la data sustinerii probei scrise,�i se va desfa�ura la sediul Primariei comunei
Lechinta.
Conditiile prevazute pentru ocuparea acestei functii publice sunt:
-studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
-cunostinte de baza privind operarea si utilizarea calculatorului
-cuno�tinte operare in Revisal
-vechime in specialitatea studiilor - minimum 7 ani
Dosarul de foscriere la concurs se depune la secretariatul comisiei de concurs din cadrul
primariei Lechinta �i trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de art.49
din H.G. nr.611/2008, cu modificarile �i completarile ulterioare,respectiv:
a)formularul de inscriere prevazut in anexa nr.3
b)cuniculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
cl) copii ale diplomelor de studii, certificatelor �i altor documente care atesta efectuarea
unor specializari �i perfectionari;
e) copie a diplomei de master in domeniul administratiei publice, management ori in
specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz, in situatia in care
diploma de absolvire sau de licenta a candiclatului nu este echivalenta cu diploma de studii
universitare de master in specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea
educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile �i completarile ulterioare;
f) copia carnetului de munca �i a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata,
care sa ateste vechimea fo munca �i in specialitatea stucliilor solicitate pentru ocuparea
postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu eel mult 6
!uni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, 111
cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii
specifice care implica efort fizic �i se testeaza prin proba suplimentara;
i) cazierul judiciar;
j) declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din
formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau
colaborator al acesteia, fo conditiile prevazute de legislatia specifica.
Formular de inscriere tip prevazut la punctul a) se pune la dispozitia candiclatilor
prin secretariatul comisiei de concurs
Adeverinta care atesta starea de sanatate confine in clar,numarul,data,numele emitentului
�i calitatea acestuia 111 formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
Copiile de pe actele prevazute la alin.(1) se prezinta fo copii legalizate sau insotite de
documentele originale,care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul
comisiei de concurs.

