ANUNT CONCURS

In conformitate cu prevederile art. 58, alin. (2), lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcṭionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
prevederile Hotărȃrii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea ṣi dezvoltarea carierei funcṭionarilor publici cu modificările ṣi completările
ulterioare, Comuna Helegiu, organizează concurs pentru ocuparea următoarlor funcṭii
publice de execuţie vacante:
- 2 (doua ) posturi politist local , clasa III, grad profesional asistent – Birou Politie
Locala
Consurs programat la data: 17.12.2015 -22.12.2015
Loc desfasurare concurs:Primaria Helegiu
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Conditii de participare :
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare
respectiv.
- studii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 6 luni
Conditii speciale
-Permis de conducere categoria B
Dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
- Dosarul de ȋnscriere la concurs trebuie să conṭină următoarele documente:
• formularul de înscriere; conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008
• copia actului de identitate;
• copiile diplomelor de studii ṣi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în
muncă ṣi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării func ṭiei publice;
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, dobândite până la data de
31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.
Vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de
01.01.2011 se probează cu adeverinţele eliberate conform formatului standard aprobat prin
Ordinul nr. 192/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
• cazierul judiciar;
• aviz psihologic pentru permis port armă;
• adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de

familie al candidatului sau de către unităṭile sanitare abilitate care să conṭină ȋn clar,
numărul, data, numele emitentului ṣi calitatea acestuia;
• declaraṭia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăṣurat activitaṭi de poliṭie
politică.
• Copie permis de conducere, categoria B.
Copiile de pe actele menṭionate mai sus se prezintă ȋn copii legalizate sau însoṭite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către
secretarul comisiei de concurs.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care
se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs,
sau în copii legalizate.
Primar,
Mihaela Geaboc - Badic

