Nr.1.866/30.08.2016
ANUNȚ
Primăria comunei Cuci judeţul Mureş organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier gradul profesional debutant
din cadrul compartimentului administraţie publică.
Condiţii specifice:
- studii universitare, în specialitatea cadastru, geodezie sau topografie absolvite cu
diplomă de licenţă,
-cunoştinţe operare pe calculator: Auto Cad, Microsoft Office şi Internet,
-nu se solicită vechime în specialitatea studiilor.
CONDITII generale pentru participare la concurs:
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.
DOSARUL DE CONCURS va cuprinde următoarele documente:
1. Formularul de înscriere , conform Anexei nr.3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
2. Copia actului de identitate
3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări
4. Copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea
în muncă, şi/sau în specialitatea studiilor.
5. Cazierul judiciar

6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
7. Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a
desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitatea cu originalul sau în copii legalizate.
Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Primăriei Comunei
Cuci.
Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Cuci după cum urmează:
- probă eliminatorie verificarea cunoştinţelor de operare pe calculator Auto
Cad, Microsoft Office şi Internet 30.09.2016 orele 9,00;
- proba scrisă 30.09.2016, orele 10,00;
- interviu 3.10.2016, orele 14,00;
BIBLIOGRAFIE DE CONCURS
1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificarile si
completarile ulterioare
Capitolul II- Consiliile locale;
Capitolul III-Primarul şi viceprimarul;
Capitolul IV-Instituţiile, serviciile publice de interes local şi aparatul de specialitate al
primarului;
2.Legea nr. 188 /1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificarile si
completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu
modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
6. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.
18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997;
7. Hotararea nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de
constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de
proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor
de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
8. Cadastru, Editura Conspress, București, 2013;
9. Masuratori terestre - Fundamente, vol. l, Editura Matrix Rom, Bucuresti, 2002.

