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ANUNT
Primaria ORAȘULUI IANCA, Județul Brăila organizează Concurs de promovare pentru
ocuparea unei funcţii publice de SEF SERVICIU din cadrul Poliţiei Locale a orașului Ianca, judeţul
Brăila:
Examenul se va organiza la sediul Primaria ORAȘULUI IANCA, județul Brăila dupa următorul
program:
28-octombrie – 01 noiembrie -selecția dosarelor
7 noiembrie 2019 – proba scrisa
11 noiembrie 2019 – interviul
Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații declarați admiși la proba precedentă.
Dosarele de concurs se depune de către candidați in termen de 20 de zile de la data afișării
anunțului privind organizarea examenului, respectiv pana la data de 27 octombrie ora 1400.
Condiții de participare:
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: ştiinţe
administrative, drept
- să fie absolvent cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei
publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
-să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de OUG 57/2019 privind
Codul admnistrativ.
Bibliografia stabilita pentru examen este următoarea;
1. Constituția României
2. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ - Partea a VI-a: Statutul Funcționarilor Publici,
Prevederi Aplicabile Personalului contractual din Administrația Publica și Evidenta Personalului Plătit
din Fonduri Publice : Tematica: Drepturi si îndatoriri ale funcționarilor publici; Consilierea etica a
funcționarilor publici și asigurarea informării si a raportării cu privire la normele de conduita; Cariera
funcționarilor publici: recrutarea, promovarea si evaluarea funcționarilor publici; Sancțiunile
disciplinare și răspunderea funcționarilor publici; Modificarea, suspendarea si încetarea raporturilor
de serviciu; Tipuri de acte administrative; Contravenții si sancțiuni.
3. Legea politiei locale. Legea 155/2010, republicata
4. Legea nr. 61/1991 - sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire sociala,
a ordinii si linistii publice, republicata la 7 februarie 2014

In vederea constituirii comisiei de concurs si a comisiei de soluționare a contestațiilor, propunem
ca membri, următorii funcționari publici:
1.
Pentru comisia de concurs:
Dumitrache Anca – Director – Direcția serviciilor Publice Ianca
Predescu Dorina – consilier juridic superior – Compartimentul Juridic
Teiș Gheorghe - consilier superior – Compartimentul Proiecte cu Finanțare Internaționala
Mocanu Marian – consilier superior - Compartimentul Registrul Agricol
Reprezentant ANFP
2. Pentru comisia de soluționare a contestațiilor:
Olaru Laurențiu – consilier superior – Serviciu Urbanism, Cadastru, Contracte si
Valorificare Patrimoniului, RECL
Turcu Georgiana – șef serviciu - Serviciul Financiar-Contabil, Impozite Şi Taxe,
Colectarea Creanțelor Bugetare, Patrimoniu
Ciucă Gheorghe – consilier superior - Serviciul Financiar-Contabil, Impozite Şi Taxe,
Colectarea Creanțelor Bugetare, Patrimoniu
Caraman Sandel – consilier superior - Compartimentul Registrul Agricol
Reprezentant ANFP
Secretariatul comisiilor de concurs fiind asigurat de doamna Ciucă Mioara - Consilier
superior în cadrul serviciul financiar-contabil, impozite şi taxe, colectarea creanțelor bugetare,
patrimoniu
Potrivit prevederilor art.26 alin.(2) lit.b si art.126 alin.1 din H.G. 611/2008,va rugam sa ne
comunicați reprezentanții desemnați de Agenția Naționala a Funcționarilor Publici, in cadrul celor
doua comisii.
Vă mulțumim!
Cu deosebit respect,

P R I M A R,
Ing. Fănel George CHIRIŢĂ

