ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMĂRIA ORAȘULUI URLAȚI
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Telefon: 0244/271.429
Fax: 0244/270.010
Email: primaria_urlati@yahoo.com

Nr. 23405 /09.11.2018

ANUNŢ
Primãria Oraşului Urlaţi, cu sediul în localitatea Urlaţi, str. 23 August,
nr. 9, judeţul Prahova, organizeazã concurs de recrutare în data de 17 decembrie
2018, ora 10.00, pentru ocuparea ocuparea funcţiei publice de execuție vacante:
 Inspector, clasa I, grad profesional debutant - în cadrul aparatului de
specialitate al Primarului oraşului Urlaţi, Serviciul „Urbanism, Tehnic,
Investiții, Cadastru şi Registru Agricol” – 1 post;
Dosarele de înscriere vor conține în mod obligatoriu:
 formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr.611/2008,
modificatã;
 curriculum vitae, modelul comun european;
 copia actului de identitate;
 copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor acte care atestă
efectuarea unor specializãri și perfecționări;
 copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator
pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, și după caz, în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de
familie al candidatului;
 cazierul judiciar ;
 declaraţie pe propria rãspundere sau adeverinţã care să ateste calitatea sau
lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
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Documentele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs.
Condițiile generale de ocupare a unei funcții publice sunt cele prevăzute
de Art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici (r.2)
cu modificările și completările ulterioare.
Pentru funcția de Inspector, clasa I, grad profesional debutant,
condițiile de participare sunt:
studii universitare de licențǎ absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licențǎ sau echivalentǎ, în
domeniul agronomie, inginerie geodezicã și administrație publică ;
Concursul se va desfăşura la sediul Primãriei oraşului Urlaţi, judeţul
Prahova, astfel:
 Selectia dosarelor în perioada 06.12.2018-12.12.2018 ;
 Proba scrisă în data de 17 decembrie 2018, ora 10.00;
 Proba interviu se va anunţa odatã cu afişarea rezultatelor la proba scrisã.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 20
zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul
Primãriei oraşului Urlaţi.
Perioada de depunere a dosarelor este: 16.11.2018 - 05.12.2018.
Relaţii suplimentare la sediul: Primãriei Oraşului Urlaţi, persoană de
contact: Ilie Cristina – Inspector , telefon: 0244/271.429, fax: 0244/270.010,
E-mail : primaria_urlati@yahoo.com .
Semnătură şi Ştampilă
PRIMAR,
MĂCHIŢESCU MARIAN
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