“Primăria comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, anunţă organizarea concursului de ocupare pe
perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii publice de execuţie:
1. Consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Urbanism şi
amenajarea teritoriului si
2. Consilier, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului FinanciarContabilitate
Condiţiile generale de participare la concurs: Conform prevederilor art. 54 din Legea
188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare:
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.
Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs:
 1 post Consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului
Urbanism şi amenajarea teritoriului
 a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă:
Arhitectură, Urbanism, Construcţii civile, industriale şi agricole, Instalaţii
pentru construcţii.
 b) abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: cunoştinţe operare calculator: nivel
mediu
 c) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
minimum 7 ani.


1 post Consilier, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului
Financiar-Contabilitate
 a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă,
economic.
 b) abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: cunoştinţe operare calculator: nivel
mediu
 c) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1
an

Calendarul de desfăşurare a concursului:
a) data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 26 Noiembrie 2018, orele 16.00,
sediul Primăriei comunei Stănileşti;
b) data, ora şi locul organizării probei scrise: 10 Decembrie 2018, ora 10.00, sediul Primăriei
comunei Stănileşti;
c) data, ora şi locul organizării probei interviului: 12 Decembrie, sediul Primăriei comunei
Stănileşti.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. a) – f) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs.
Bibliografia de concurs stabilită este reprezentată de acte normative reprezentative
stabilite de către compartimentul resurse umane.
Dosarele se vor depune la sediul Primăriei comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, Birou
Secretar, de luni până vineri, în intervalul orar 8.00 – 16.00.
Notă: Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Stănileşti, judeţul
Vaslui sau la tel. 0235-483.019.”

