R O M ÂN I A
JUDEŢUL TELEORMAN
COMUNA POROSCHIA
P R I M A R
D I S P O Z I Ţ I E
Privind: organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei publice vacante de Referent,
clasa III, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului
si disciplina in constructii din aparatul de specialitate al primarului comunei Poroschia,
Badea Iulian, Primarul comunei Poroschia, judeţul Teleorman,
Având în vedere:
- adresa nr. 4007 din 13.10.2020 prin care Agenția Națională a Funcționarilor Publici a fost
înștiințată cu privire la organizarea concursului
- prevederile H.C.L. nr. 15 din 31.03.2020 privind transformarea funcţiei publice vacante de
executie de referent, grad profesional superior, în funcţia publică de referent, grad profesional debutant,
cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat
- prevederile art.19, art.25, art.26 alin.(2), art. 29, art. 46, art. 49 din H.G.R. nr.611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și
completările ulterioare
- prevederile art. 154 alin 1 și 2, art. 155 alin.1 lit. e, art. 618 alin.(1), lit.”b”, alin. 2, alin 5, alin.
7, alin. 10 din OUG nr. 57/ 2019 Codul administrativ
În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
DISPUN:
Art.1 (1)Se aprobă organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei publice vacante de
Referent, clasa III, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea
teritoriului si disciplina in constructii
(2)Concursul va avea loc la sediul Primariei comunei Poroschia şi se va desfăşura după cum
urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere la concurs - în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data
expirarii termenului de depunere a dosarelor
- proba scrisă, se va susţine în data de 08.12.2020, începând cu ora 10.00
- interviul, se va sustine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise
Art.2 –Pentru desfasurarea concursului, se constituie comisia de concurs şi comisia de
soluţionare a contestaţiilor,astfel:
a)comisia de concurs
Grosu Catalina Roxana – Secretar general U.A.T. Poroschia - președinte comisie
Ilie Tudorel, inspector superior, Compartiment financiar-contabil, buget, finante,impozite si taxe
locale, achizitii publice, contracte si investitii - membru;
Serban Daniela, inspector superior, Compartiment, fond funciar si resurse umane – membru;
Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de doamna doamna Cernat Mirela – Inspector
Compartiment financiar-contabil, buget, finante,impozite si taxe locale, achizitii publice, contracte si
investitii.
b) comisia de soluţionare a contestaţiilor
Sandu Constanta, inspector superior Compartiment registrul agricol si relatii cu publicul preşedinte comisie;
Capra Pandele , Referent superior Compartiment financiar-contabil, buget, finante,impozite si
taxe locale, achizitii publice, contracte si investitii - membru;

Coman Rodica Elena inspector superior, Compartiment pentru monitorizarea procedurilor
administrative – membru.
Secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor va fi asigurat de doamna Vatui Gina,
Inspector Compartiment stare civila, asistenta sociala si relatii cu publicul.
Art.3 Se aproba condiţiile de participare documentele necesare pentru a participa la concurs,
conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.4 Se aproba bibliografia, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta
dispozitie.
Art.5 Secretarul general al comunei Poroschuia va comunica prezenta dispoziție Instituției
Prefectului Județului Teleorman, pentru controlul legalității și o va aduce la cunostința publică, prin
afișare la sediul Primăriei comunei Poroschia, în termenul prevăzut de lege.
P R I M A R
I. Badea
Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul general al comunei Poroschia
Grosu Cătalina Roxana

POROSCHIA
Nr. 190 din 19.10.2020

Anexa nr.1
la Dispozitia nr.190 din 19.10.2020
Condiţiile de participare şi actele necesare pentru înscrierea la concursul organizat în vederea
ocupării
funcţiei publice vacante de Referent, clasa III, grad profesional debutant, în cadrul
Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului si disciplina in constructii din aparatul de specialitate al
primarului comunei Poroschia,
Condiţii generale de participare:
Pentru a participa la concurs, orice persoană interesată trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii generale de participare în conformitate cu prevederile art. 465 din Ordonanta de urgentă nr. 57/ 2019
privind codul adminstrativ :
 are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 are capacitate deplina de exercitiu;
 este apt din punct de vedere medical si psihologic sa exercite o functie publica.
 indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei
publice ( studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta );
 indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;
 nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra
autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei,
infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu
exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in
executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;
 nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru
motive disciplinare in ultimii 3 ani;
 nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia
specifica.
Condițiile specifice de participare sunt următoarele:
 studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalureat;
 perfecționări (specializări): în domeniul – Urbanism
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei comunei Poroschia, la secretarul comisiei
de concurs, pana la data de 23.11.2020 ora. 16:00 şi va conţine, în mod obligatoriu:
a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3, la H.G.R. nr.611/2008, cu modificările şi completările
ulterioare;
b)curriculum vitae, modelul comun european;
c)copia actului de identitate;
d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi
perfecţionări;
e)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să
ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare (medical si psihologic), eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g)cazierul judiciar;
h)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al
Securităţii sau colaborator al acesteia.
Copiile de pe actele menționate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.
Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs şi obţinerea de informaţii suplimentare :
Primăria comunei Poroschia cu sediul în comuna Poroschia, judeţul Teleorman, strada Dunării nr. 209
Telefon 0247318787 ; Fax 0371521035
Email : primariaporoschia@yahoo.com
Persoana de contact : Cernat Mirela - Inspector de specialitate
PRIMAR,
Badea Iulian

Anexa nr.2
la dispoziţia nr.190 din 19.10.2020

BIBLIOGRAFIA
de studiu necesară pentru susţinerea concursului de recrutare organizat în vederea ocupării
funcţiei publice vacante de Referent, clasa III, grad profesional debutant, în cadrul
Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului si disciplina in constructii din aparatul de
specialitate al primarului comunei Poroschia,
Bibliografia generală obligatorie pentru toate funcţiile publice scoase la concurs:
Conform art. 22 alin. (3) din H.G. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, bibliografia
conţine, în mod obligatoriu :
1. Constituția României, republicata
2. Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările
şi completările ulterioare
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
Bibliografia de specialitate :
1. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism cu modificarile si completarile
ulterioare
2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare;
3. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si distribuirea spatiilor verzi din intravilanul locatiilor,
cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordinul MDRL Nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
Nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare;

PRIMAR,
Badea Iulian

