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JUDEȚUL MUREŞ 
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Nr. 1310 din 16.05.2019. 

                

ANUNT 

privind organizarea  concursului de recrutare pentru ocuparea  funcţiei publice de execuție 

vacante – Inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul compartimentului Registru 

agricol si fond funciar 

 

Având în vedere prevederile art. 58 alin. (1) si (2) din Legea nr. 188/1999 republicată (r 2) şi 

ale art. 22 alin. (1) din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm 

că instituţia noastră organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  funcţiei publice de 

execuție vacante – Inspector, clasa I, grad pofesional debutant în cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Stînceni, la sediul din comuna Stînceni, str. Principală, nr. 37, 

judeţul Mureş,  în data de 28.06.2019, ora 1000 proba scrisă şi în termenul prevăzut la art. 56 din 

H.G. nr. 611/2008, în data de 01.07.2019, ora 10,00 interviul. 

 

La concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice menționate mai sus 

poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale prevăzute de lege și condițiile 

specifice stabilite pentru ocuparea fiecărei funcții publice. 

 

  Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, după cum urmează: 

a) Selecţia dosarelor de înscriere în termenul prevăzut la art. 50 alin. (1) din HG nr. 

611/2008, respectiv, 28.05.2019 – 18.06.2019; 

b) Proba scrisă în data de 28.06.2019 ora 11,00. Prin proba scrisă se testează cunoștințele 

teoretice necesare ocupării funcției publice pentru care se organizează concursul. În cadrul 

probei scrise se testează, în mod obligatoriu, inclusiv cunoștințele generale ale candidatului 

în domeniul administrației publice. 

c) Interviul în condițiile art. 56 din H.G. nr. 611/2008, în data de 01.07.2019. În cadrul 

interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. 

 

Condiții generale pentru participarea la concurs: 

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare: 

a) are cetățenia română și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe 

bază de examen medical de specialitate; 

f) îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică; 

g) îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice; 



h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului 

sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică 

înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice; 

i) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă 

pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

j) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege. 

 

 

Condiții specifice de ocupare a funcției de INSPECTOR în cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Stînceni : 

  - Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare de  lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în una din 

ramurile de știință:                

                                   - agronomie, zootehnie, administrstie publica;  
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          Dosarul de înscriere la concursul de recrutare în funcții publice se depune în termen de 20 

de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, respectiv până în data de 

18.06.2019 de luni până joi între orele 8 - 15 și vineri între orele 8-12 la sediul Consiliului local 

Stînceni, loc. Stînceni, str. Principală, nr.37, jud. Mures, tel. 0265 719 812. 

  Dosarul de înscriere la concurs va conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 

49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei 

funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:  

1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările și 

completările ulterioare; 

2. curriculum vitae, modelul comun european; 

3. copia actului de identitate; 



4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări și perfecționări; 

5. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

6. cazierul judiciar; 

7. declarația pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de 

lucrător al Securității sau colaborator al acesteia; 

   Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile de pe actele prevăzute mai 

sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru 

conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

   Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, 

candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu 

originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și 

ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.  

 


