ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNEI BREAZA

DISPOZITIA NR. 221
privind organizarea si desfasurarea concursului/examenului pentru
ocuparea funcţiei publice vacante de “inspector, clasa I, grad
profesional debutant”, precum si de numire a comisiilor de concurs
si de solutionare a contestatiilor
Primarul comunei Breaza, judetul Buzau;
Avand in vedere:
 Prevederile art. 25-26 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor
publici, cu completarile si modificarile ulterioare;
 Prevederile art. 22 alin. (1) lit. “j”, art. 55, art. 56 lit.”d”, art. 57
alin. (2) si art. 58 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind statutul
functionarilor public, R2, cu completarile si modificarile ulterioare;
 Prevederile art. 25 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, modificată şi completată;
 Adresa U.A.T. Comuna Breaza nr. 6440/10.10.2018;
 Referatul secretarului comunei nr. 6433/10.10.2018.
In temeiul art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica
Locala, republicata , cu completarile si modificarile ulterioare
DISPUNE:
Art. 1 : (1) Se aproba organizarea concursului/examenului de
recrutare in functia publica de inspector, clasa I, gradul profesional
debutant din cadrul Compartimentului « Registratura, Patrimoniu si
Resurse Umane », la sediul U.A.T. Comuna Breaza, in perioada 21-23
noiembrie 2018, dupa cum urmeaza:
- 21 noiembrie 2018 ora 10.00 proba scrisa
- 23 noiembrie 2018 ora 10.00 proba interviu
(2) Dosarele de înscriere se depun in termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III - a,
pana la data de 07.11.2018 la sediul U.A.T. Comuna Breaza, judeţul
Buzău, orele 15:00, iar selecţia dosarelor se va efectua în termen de
maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a
dosarelor.
Art. 2: Se aproba conditiile de participare la concurs/examen
conform anexei nr. 1 la prezenta dispozitie.
Art. 3: Se aproba bibliografia pentru examenul prevazut la art. 1,
conform anexei nr. 2 la prezenta dispozitie.
Art. 4: Se constituie comisia de concurs/examen dupa cum
urmeaza:

- Responsabil de procedura: dl./d-na. _________________________________ reprezentantul A.N.F.P. Bucuresti;
- Membru : VOINEA LUIZA – inspector , clasa I, grad profesional
superior in cadrul Compartimentului “Buget, finante, contabilitate”;
- Membru de rezerva - BOARCAS CARMEN STELIANA - inspector, clasa
I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului “Asistenta
Sociala”
Art. 5: Se constituie comisia de solutionare a contestatiilor dupa
cum urmeaza:
- Responsabil de procedura: dl./d-na. _________________________________ reprezentantul A.N.F.P. Bucuresti;
- Membru : FRUSINOIU DORINITA TITELUTA – inspector , clasa I, grad
profesional superior in cadrul Compartimentului “Achizitii Publice”;
- Membru: CHELARU MADALINA CARMEN - inspector, clasa I, grad
profesional asistent in cadrul Compartimentului “Taxe si impozite locale,
casierie si urmarire fiscala”.
Art. 6: Secretariatul celor doua comisii se asigura de catre d-na.
UNGUREANU CARMEN - secretar U.A.T. Breaza, jud. Buzau.
Art. 7 : Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezenta
dispozitie.
Art. 8 : Secretarul U.A.T. Comuna Breaza va aduce la cunostinta
celor interesati prezenta dispozitie.

PRIMAR,
ADRIAN DRUGA

AVIZAT,
UNGUREANU CARMEN

BREAZA
DATA :10.10.2018

Anexa nr. 1 la Dispozitia nr. 221/10.10.2018
Condiţii generale de participare la concursul/examenul pentru
ocuparea funcţiei publice de “inspector, clasa I, grad profesional
debutant” din cadrul Compartimentului “Registratura,
Patrimoniu si Resurse Umane”












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, 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;
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.

Condiţii speciale de participare la concursul/examenul pentru
ocuparea funcţiei publice de “inspector, clasa I, grad profesional
debutant” din cadrul Compartimentului “Registratura,
Patrimoniu si Resurse Umane”

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul administratiei publice.
- cunoştinţe operare PC – nivel mediu dovedite prin diploma.

Anexa nr. 2 la Dispozitia nr. 221/10.10.2018

BIBLIOGRAFIE
pentru organizarea concursului/examenului pentru
ocuparea funcţiei publice de “inspector, clasa I, grad
profesional debutant” din cadrul Compartimentului
“Registratura, Patrimoniu si Resurse Umane”

1. Constituţia României, republicată.
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită a funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea
și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
5. H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice;
6. Legea 98/2016, privind achizitiile publice;
7. H.G.nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice.

