CONSILIUL LOCAL TULCEA
DIRECŢIA INTRETINERE SI ADMINISTRARE
PATRIMONIU –TULCEA
Str.Pacii nr.20 ,Tel/fax: 0240/516250
Nr._______________/_______

ANUNT
DIRECTIA INTRETINERE SI ADMINISTRARE
PATRIMONIU - TULCEA
organizeaza in perioada 26.10.2018 - 30.10.2018
concurs pentru ocuparea functiei contractuale de conducere de:
- 1 post SEF FORMATIE – in cadrul Sectiei Intretinere Domeniul Public –
Serviciul Intretinere, Reparatii si Deservire Gospodarie Comunala - Formatia
Intretinere Mobilier Urban si Strazi;
Pentru a participa la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
Conditii generale de participare la concurs:
a)
sa aiba cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniuni Europene sau a
statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)
sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
c)
sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)
sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e)
sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza,
atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare
abilitate;
f)
sa indeplineasca conditiile de studii si de vechime necesare exercitarii functiei de
executie;
g) sa nu fi fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra
umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care
impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni
savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in
care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice de participare la concurs:

Pentru postul de SEF FORMATIE grad II - in cadrul Sectiei Intretinere
Domeniul Public –Serviciul Intretinere, Reparatii si Deservire Gospodarie
Comunala - Formatia Intretinere Mobilier Urban si Strazi;
a) studii medii-absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat ;
b) vechime in muncă necesara exercitării funcţiei contractuale - minim 7 ani;
c) cunostinţe utilizare calculator;

Concursul se va desfasura la sediul Sectiei Intretinere Domeniul Public din str.
Spitalului nr.48, Tulcea
- 26 octombrie 2018 - ora 11.00 - proba scrisă

- 30 octombrie 2018 - ora 11.00 - Interviul
Dosarul de inscriere la concurs va contine in mod obligatoriu:
- cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei ;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,
dupa caz;

- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea
unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
ale postului;
- carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie
si/ sau in specialitatea studiilor, in copie;
- cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale
care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel
mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de
catre unitatile sanitare abilitate;
- curriculum vitae;

Bibliografia –sef formatie –Secţia Intreţinere Domeniul Public-Serviciul
Intretinere, Reparaţii şi Deservire Gospodărie Comunală –Formatia Intretinere
Mobilier Urban
1-Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
2- Ordonanta Guvernului nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
3- Hotararea Guvernului nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru
de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
4- Legea nr.100 /2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;
5- Hotararea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de
servicii din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii,
6- Lege nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
7- ORDIN Nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
8.- Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca;
9.- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
10- Indicator Norme de Deviz pentru lucrari de constructii –Rp.I- 1981;
11- Indicator Norme de Deviz pentru lucrari de reparatii la constructii civile si industrialeRpC.1981;
12.- Indicator Norme de Deviz pentru lucrari de drumuri, constructii- D;
13 -.Elemente de organizare si normare aq muncii in constructii –vol . I -1979;
14.-Legea 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice;
Nota : se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

Copiile actelor sus precizate se prezinta, insotite de documentele originale, la secretariatul
comisiei de concurs, in vederea verificarii conformitatii copiilor cu originalele;
Dosarele de inscriere se primesc in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului,
respectiv pana la data de 19.10.2018, ora 16.00, la sediul Directiei de Intretinere si
Administrare Patrimoniu – Tulcea, str.Pacii nr.20 , Biroul Resurse Umane, etaj 3, cam. 308 .
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