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Nr. 4042/15.09.2016 

 

ANUNŢ: 

 

Primăria comunei Tupilaţi, judeţul Neamţ organizează la sediul din satul 

Tupilaţi, str. Centru nr. 108, comuna Tupilaţi, judeţul Neamţ, concurs pentru 

ocuparea a două funcţii publice de execuţie: 

1. Funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul 

Compartimenului Secretariat, asistenţă socială si registrul agricol; 

2. Funcţia de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul 

Compartimenului Secretariat, asistenţă socială si registrul agricol. 

           

I. Condiţii generale de participare la concurs: conform  art. 54 din Legea nr. 

188/1992(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

„ART. 54 

    Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, 

atestată pe bază de examen medical de specialitate; 

    f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 

    g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni 

care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite 

cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice; 

    i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual 

de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

    j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 

 

II. Condiţiile specifice pentru participarea la concurs  

1. Funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 

de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

- vechime  în specialitatea studiilor – minim 5 ani. 

2. Funcţia de consilier, clasa I, grad profesional debutant: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 

de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. 
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Concursul de recrutare va avea loc la sediul Primăriei Tupilaţi, constând în 

două probe: proba scrisă – care se va susţine în data de 20 octombrie 2016, ora 11
00

 

şi interviu – organizat în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii 

probei scrise.  

 Dosarele de înscriere se vor depune până pe data de  10 octombrie 2016, ora 

16,00, la registratura Primăriei comunei Tupilaţi. 

 

 III. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs 

care va conţine următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs  

b) curriculum vitae – CV; 

c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz; 

d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care 

atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea 

condiţiilor specifice; 

e) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, o 

adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea 

studiilor; 

f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. (Candidatul 

declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria 

răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei 

probe a concursului); 

g) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, 

eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; 

h) recomandare de la ultimul loc de munca(pentru persoanele care au mai fost 

incadrate in  munca); 

i) certificat de nastere, certificat de casatorie si livret militar(acolo unde este 

cazul); 

j) declaraţie pe proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a 

desfăşurat activităţi de poliţie politică. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se vor prezenta însoţite de documentele 

originale, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul, sau în copii 

legalizate. 

Formularul de înscriere prevăzut la lit. a) se pune la dispoziţia candidaţilor. 

 

 IV. BIBLIOGRAFIE 

1. Funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal: 

- Legea 215/2001 a administraţiei publice locale; 

- Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici; 

- O.G. nr. 28/2008 actualizata - privind Registrul Agricol; 

- Hotarirea Guvernului nr. 218/2015 privind completarea Registrului Agricol pentru 

perioada 2015-2019; 



- ORDIN   Nr. 734/480/1003/3727 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Normelor 

tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019; 

- Legea  nr.  17/2014  privind  unele  măsuri  de  reglementare  a  vânzării si 

cumpărării  terenurilor  agricole  situate  în  extravilan  şi  de  modificare  a  Legii  nr. 

 268/2001  privind  privatizarea  societătilor  comerciale 

ce  detin  în  administrare  terenuri  proprietate  publică  şi  privată a statului cu 

destinatie agricolă şi înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările  și 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 145 din 21 octombrie 2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare 

a pieţei produselor din sectorul agricol; 

 

2.Funcţia de consilier, clasa I, grad profesional debutant: 

- Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,actualizata si republicata; 

- Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata; 

- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

- Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap; 

 

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in 

vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data 

depunerii dosarelor de concurs. 

 

Bibliografia pentru concurs, precum si conţinutul dosarului de înscriere se 

găsesc pe site-ul instituţiei www.primariatupilati.ro., la afişierul instituţiei si la  birou 

secretar comuna Tupilati, persoană de contact Bostan Constantin, telefon  

0233782003, 0233782001. 

  

       PRIMAR, SECRETAR, 

 

Petru GHERGHEL Constantin BOSTAN 


