JUDEŢUL BIHOR
PRIMARIAMUNICIPIULUI SALONTA
Str. Republicii, nr.1
e-mail: primsal@rdslink.ro
Tel. / fax: 0259373243 / 0359409733

ANUNŢ
In conformitate cu prevederile art. 58 alin. 1, litera b din Legea 188/1999 ( republicată 2 )
privind Statutul funcţionarilor publici, prevederile art. 39, alin. 1 din HG nr. 611/2008 actualizată,
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publicii,
Primăria municipiului Salonta , cu sediul in Salonta str. Republicii nr. 1, Judetul Bihor,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie:
I. Consilier clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Administrație Publică LocalăCompartiment Asistență socială comunitară, condiţiile de participare sunt:
Studii superioare universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental Știinţe
sociale ramura Sociologie sau Psihologie și științele comportamentale, specializarea asistenta
sociala, psihologie, sau sociologie.
II. Inspector clasa I, grad Debutan la Serviciul Administraţie publică locală Compartiment Autoritatea tutelară, condiţiile de participare sunt:
Studii superioare universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental Știinţe
sociale într-una din următoarele ramuri: Științe juridice, Administrative, Sociologie Psihologie și
științe comportamentale, specializarea asistenţă socială, sociologie, psihologie, drept
sau
administrație publică.
Concursul se va defășura la la sediul Primăriei municipiului Salonta, str. Republicii nr. 1
Judeţul Bihor după următorul calendar:
- 15.06.2017, ora 9,30 proba scrisă
- 21.06.2017 ora 12,00 interviul,
Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie),
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:
• copia actului de identitate;
• formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
• copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz,
în specialitate studiilor necesare ocupării funcţiei publice,(model conf. Ord 192 / 2013 pentru
aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în
specialitatea studiilor);
• cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar
nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor,
sub sancţiunea ne emiterii actului administrativ de numire).
• adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ( Adeverinţa care atestă starea de sănătate
va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit
de Ministerul Sănătăţii Publice), eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului.
• O declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie
politică.

Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs
Notă: Formularul de înscriere, modelul de adeverință care atesta vecimea in muncă sau
specialitaea studiilor pot fi descărcate de pe Web-site: www.salonta.net – secțiunea concursuri.
Data limită de depunere a dosarelor este de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial partea a III a, ce târziuziu cel tarziu data de 06.06.2017 ora 16.00 la Primăria Municipiului
Salonta la registratură, camera 10 parter.

Relaţii suplimentare la Biroul Gestiunea Resurselor Umane Salarizare – Administrativ, camera
10 etaj sau telefon 0259373243.
PRIMAR,
TÖRÖK LÁSZLÓ.

