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Nr.14167/26-06-2017

COMISIA LOCALĂ DEANUNT
FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
PRIMARIA ORAȘULUI IANCA
ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTARE PENTRU FUNCŢIA PUBLICĂ DE
POLITIST LOCAL ÎN CADRUL SERVICIUL POLITIE LOCALA, FUNCŢIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE CLASA III,
GRADUL PROFESIONAL ASISTENT.

a. - Funcții publice vacante:
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
► Politist local în cadrul SERVICIUL POLITIE LOCALA, funcţie publică de execuție clasa III, gradul
profesional asistent. Funcţia este prevăzută în organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al
Primarului Oraşului Ianca, Judeţul Brăila, precum și în Planul de ocupare a funcțiilor publice în anul 2017, aprobate
prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Ianca nr.20/16-03-2017;
b. - Probele stabilite pentru concurs/examen ►Concursul/examenul de recrutare constă în 3 etape
succesive: selecţia dosarelor, proba scrisă și interviul. Notă: se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii
declaraţi admişi la etapa precedentă;
c. - Condiţiile de desfăşurare a concursului/examenului ►Concursul/examenul se desfăşoară conform
prevederilor Cap.3 din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici. Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la registratura Primăriei orașului Ianca, Judeţul Brăila. Proba scrisă se
va desfăşura pe data de 1 august 2017, începând cu ora 900, iar interviul pe data de 3 august 2017, începând cu
ora 900, la sediul Primăriei orașului Ianca, str.Calea Brăilei nr.27, sala de ședințe;
d. - Condiţiile de participare la concurs/examen ►Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv:
- are cetăţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen
medical de specialitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau
a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive
disciplinare în ultimii 7 ani;
- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
Totodată, candidaţii trebuie să îndeplinească şi condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice, respectiv:
- să aibă studii liceale cu diplomă de bacalaureat,
- 6 luni în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie de grad profesional asistent din
clasa a III-a;.
e. - Bibliografia ► concursului/examenului;
• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.

• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici.
• Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare.
• Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor.
• Legea nr. 155/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale.
• H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale.
• Legea nr. 333/08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor.
• Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
• O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
• Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi
liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
f. - Numele membrilor comisiilor ► Pentru constituirea comisiei de concurs/examen, pentru ambele posturi,
propunem următoarele persoane:
- Leca George – politist local consilier superior, funcționar public de execuție, în calitate de reprezentant al
Primarului Oraşului Ianca;
- Turcu Georgiana – consilier superior, funcționar public de conducere, în calitate de reprezentant al Primarului
Oraşului Ianca;
- Cândea Cătălin reprezentantul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de doamna Ciucă Mioara, consilier superior, funcționar public
de execuție în cadrul serviciului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului.
► Pentru comisia de soluţionare a contestaţiilor, la ambele posturi, propunem următoarele persoane:
- Spataru Tiberiu – politist local consilier superior, funcționar public de execuție, în calitate de reprezentant al
Primarului Oraşului Ianca;;
- Predescu Dorina – consilier juridic, funcționar public de execuție, în calitate de reprezentant al Primarului
Oraşului Ianca;
- Ciocan Eugenia-Elena reprezentantul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
Secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor este asigurat de doamna Ciucă Mioara, consilier superior,
funcționar public de execuție în cadrul serviciului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului.
g) Alte menţiuni ► Dosarul de înscriere pentru concursul/examenul de recrutare va cuprinde, conform
prevederilor art.49 din H.G.nr.611/2008, următoarele documente:
- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G.nr.611/2008;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
- cazierul judiciar; acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, caz în care 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;
- adeverinţa 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 şi trebuie să conţină,
în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
Publice;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Vă înștiințăm că nu dorim ocuparea postului prin redistribuire, ci prin recrutare, potrivit legii.
Vă mulţumim pentru colaborare !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ

