
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                             

REPUBLICII, NR.13 

Nr. 24968 din 07.12.2020    
     

ANUNŢ 

privind organizarea concursului pentru ocuparea unei funcţii publice  

din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni.  
 

Primăria municipiului Fălticeni organizează concurs de recrutare în data de 08.01.2021, ora 10,00 

(proba scrisă) şi în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise - interviul, la sediul 

Primăriei, pentru ocuparea unei funcţii publice de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul 

Unității municipale pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice din aparatul de 

specialitate al primarului municipiului Fălticeni.  

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ și următoarele condiții specifice de studii și vechime : 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul 

medicinei veterinare și o vechime de minimum 1 an în specialitatea studiilor. 

 Dosarul de înscriere se depune în perioada 08 decembrie – 28 decembrie 2020, inclusiv, la sediul 

Primăriei municipiului Fălticeni şi trebuie să conţină următoarele docimente: 

 formularul de înscriere, conform anexei nr.3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;  

 copia actului de identitate; 

 copiile diplomelor de studii şi alte altor acte care atestă efectuarea unor cursuri / specializări; 

 copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, 

în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 

 adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 

abilitate;  

 declarative pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie 

politică; 

 cazierul judiciar;  

 curriculum vitae. 

Copiile se prezintă însoţite de documente originale, pentru a se certifica pentru conformitate cu 

originalul de către secretarul comisiei de concurs. 
Bibliografia pentru acest concurs este următoarea: 

Bibliografiea pentru concurs este următoarea: 

  Constituţia României; 

  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu completările ulterioare; 

  H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor public, 

cu modificările și completările ulterioare 

 Legea nr. 52/2003 privind tranparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare 

de utilităţi publice; 

 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice – republicată. 

 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice 

centrale şi locale, cu modificările și completările ulterioare, 

 O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările 

ulterioare. 
 

PRIMAR 

Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
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