
JUDETUL MURES
COMUNA   LUNCA
Nr. _______/______________

A N U N Ţ
privind organizarea concursului de recrutare, pentru ocuparea unei funcţii publice temporar 

vacante de execuţie de INSPECTOR , clasa I, grad profesional principal

COMUNA LUNCA, judetul Mures, organizează, in data de 20 august 2015, ora 10, în baza 

prevederilor art. 56 lit. d) din Legea nr. 188/1999, republicată coroborate cu prevederile art. 11 alin (3) şi 

art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1173/2008, 

concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de inspector, grad profesional 

principal, la Compartimentul Asistenta Sociala, Urbanism si Administrativ

Condiţiile pentru participarea la concurs:

Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, astfel:

Condiţii specifice:

    Pentru a participa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice 
temporar vacante de inspector clasa I, grad profesional principal, candidaţii trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii specifice:

 să fie absolvenţi de studii superioare de lunga durata in domeniul asistenta 
sociala/administratie publica/economic/juridic ;

 să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor prevăzute la art.57 
alin. (5) lit.”c”din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, astfel:

o 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 abilităţi de comunicare, capacitate de sinteză şi analiză, iniţiativă;
 cunoştinţe de operare pe calculator.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfăşura la sediul Comunei Lunca, localitatea Lunca, str. Principala nr.228,  
judeţul Mureş.

Proba scrisă se va desfăşura în data de : 20 august 2015, ora 1000;
Interviul va avea loc în data de : 21 august 2015, ora 1000;
Data până la care se pot depune dosarele: în termen de 8 de zile de la data publicării 

anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

a) Dosarul de concurs:

    (1) În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod 

obligatoriu:

    1.1. formularul de înscriere 

    1.2. copia actului de identitate;

    1.3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

    1.4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după 

caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

    1.5. cazierul judiciar;



    1.6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    1.7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de 

poliţie politică.

    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

    (3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

    

Bibliografie  pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional 

principal la Compartimentul Asistenta Sociala, Urbanism si Administrativ, din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Lunca, Judetul Mures.

Conform art.21 (3) si (4) din HG 611/2008

1. Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi 

completările ulterioare;

2. Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr.365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările 

ulterioare;

3. Legea nr.7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, 

publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.525 din 2 august 2007, cu modificările 

şi completările ulterioare;

Bibliografie specifică

4. Legea nr. 272/2004, republicata, privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.159 din 5 martie 2014, cu modificările 

şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr.277/2010, republicata,  privind alocaţia pentru susţinerea familiei, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.785 din 22 noiembrie 2012, cu modificările şi 

completările ulterioare;

7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1008 din 14 

noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;



8. Legea nr. 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1 din 3 

ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr.17/2000, republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 6 martie 2007, cu modificările 

şi completările ulterioare;

10. Legea nr. 61/1993, republicată, privind alocatia de stat pentru copii, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul comunei Lunca, str. Principala, nr.228, judetul Mures, 

sau la telefon: 0265/542812.

PRIMAR, 
Ing. Vultur Teodor


