ANUNT
privind organizarea concursului de promovare intr-un grad profesional superior celui detinut
pentru functionari publici de executie din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Valea Doftanei,judetul Prahova
Institutia Comuna Valea Doftanei , cu sediul in Valea Doftanei , sat Tesila , str. Calea Doftanei,nr.
156 , organizeaza concurs de promovare intr-un grad imediat superior celui detinut pentru 2 functionari
publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei din cadrul
Biroului achizitii , investitii , proiecte europene si patrimoniu , rezervate in Planul de ocupare a functiilor
publice pentru anul 2018 al Primariei comunei Valea Doftanei si care indeplinesc conditiile necesare conform
Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei
functionarilor publici.
Concursul se organizeaza la sediul Primariei comunei Valea Doftanei in data de 23.11.2018, ora 10.00
proba scrisa si in data de 26.11.2018,ora 10.00-interviul.
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 12.11.2018 la registratura institutiei.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de HG
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu
modificarile si completarile ulterioare.
Conditii de participare la concurs :
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind
statutul functionarilor publici (r2) , cu modificarile si completarile ulterioare :
Conditii generale:
- sa aibe cetatenie romana si domiciliul in Romania;
- sa cunoasca limba romana scris si vorbit;
- sa aibe capacitate deplina de exercitiu;
- sa aibe o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice mentionate mai sus,atestata pe baza de
examen medical de specialitate;
- sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unor infractiuni contra umanitatii,contra statului sau
contra autoritatii,de serviciu sau in legatura cu serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei,de fals
ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie ,care ar face-o incompatibila
cu exercitarea functiei publice,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
- nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru
motive disciplinare in ultimii 7 ani;
- nu a desfasurat activitatea de politie politica,astfel cum este definita prin lege;
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.65,alin.(2) din Legea nr.188/1999
privind statutul functionarilor publici (r2),cu modificarile si completarile ulterioare:
Conditii specifice:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii
2 ani in care functionarul public s-a aflat in activitate;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Valea Doftanei si la numarul de telefon
0244/365367-resurse umane.
PRIMAR,
Lucian Vileford Costea
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Constitutia Romaniei;
Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
HG 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;
OUG 45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului
achiziţiilor publice;
OUG 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a
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