Cod Operator Baza Date cu Caracter Personal nr. 5195/11518/13364/2007
Serviciul Managementul Resurselor Umane
Nr. 1636/20.09.2013

ANUNŢ
Având în vedere art. 58 alin.(2) lit.”b” şi alin. 3 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu
art. 16, art. 22, art. 25-42 şi art. 44-49 (corespunzător concursului de recrutare) din H.G. nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici;
Primăria Sectorului 6 organizează concurs în data de 23.10.2013 ora 10 – proba scrisă,
pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:
- consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcţiei Relaţii Publice şi Informare,
Serviciul Birou Unic – Compartiment On – Line;
- inspector clasa I, grad profesional debutant în cadrul Direcţiei Gospodărie Locală –
Serviciul Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari.
Bibliografie:
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi
completăriile ulterioare;
- Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; - Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare ;
- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
- H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei.
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Condiţii generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind Statutul funcţionarilor publici.
Condiţii Specifice pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent:
Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor
comunicării.
Vechime în specialitatea studiilor de minim 1 an.
Condiţii Specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ingineria
mediului.
Candidaţii pot depune dosarul de concurs în intervalul 24.09.2013 – 13.10.2013.
Pentru înscrierea la concurs şi alte detalii vă puteţi adresa Serviciului Managementul
Resurselor Umane, etaj 1, cam. 32.

SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
ŞEF SERVICIU
SABINA DECA
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