ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA ARINI
PRIMAR
DISPOZIŢIE
cu privire la stabilirea unor măsuri pentru organizarea concursului pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector clasa I grad
profesional asistent - Biroul buget local, resurse umane, funcţii publice,
administrare patrimoniu din cadrul Aparatului propriu de specialitate al
Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava

IOAN MORARU, prim ar al com unei Dorna Arini, judeţul Suceava,
Luând în considerare R eferatul Biroului buget local, resurse um ane, funcţii publice,
adm inistrare patrim oniu din cadrul Aparatului propriu de specialitate al Prim arului C om unei
D orna-Arini, Judeţul Suceava, înre gistra t sub nr. 4356 din 05.05.2017,
Având în vedere prevederile:
-

H otărârii C onsiliului Local al com unei D orna-Arini, judeţul Suceava înregistrată su b nr.

47/2015, privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al Prim arului C om unei Dorna-Arini, Judeţul Suceava,
-

H otărârii C onsiliului Local al com unei D orna-Arini, ju deţul S uceava înregistrată su b nr.

45/2016, privind m odificarea organigram ei şi a statului de funcţii ale A paratului propriu de
specialitate al Prim arului com unei D orna-Arini, ju deţul Suceava,
în tem eiul prevederilor art. 21, 22, art. 38, art. 39, art. 49 alin. (1), art. 50, art. 63, art.
64 alin.(1) şi (2)

H otărârii G uverului R om âniei nr. 611/2008, pentru aprobarea norm elor

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţiona rilor publici, cu m odificările şi com pletările
ulterioare
în baza prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „d” , alin. (5) lit. „a” şi „e ”, art. 68 alin. (1) din
Legea nr. 215/2001, a adm inistraţiei publice locale, republicată, cu m odificările şi com pletările
ulterioare

DISPUN:

Art.1 - (1) - Se stabileşte ziua de luni, 19 iunie 2017, pentru organizarea concu rsu lui
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector clasa I grad profesional

asistent - Biroul buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu
din cadrul Aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Dorna-Arini,
Judeţul Suceava.
(2) C oncursul specificat la alin. (1) se va desfăşura la sediul Prim ăriei Com unei D ornaArini, ju deţul Suceava, în ziua de luni, 19 iunie 2017, la ora 1000 fiind organizată proba scrisă
a acestuia iar m iercuri, 21 iunie 2017, ora 1000 va avea loc interviul.

Art.2 (1) - Se aprobă anunţul de publicitate a organizării concursului din ziua d e luni,
19 iunie 2017, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector clasa I

grad profesional asistent -

Biroul buget local, resurse umane, funcţii publice,

administrare patrimoniu din cadrul Aparatului propriu de specialitate al Primarului
Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, conform anexei la prezenta dispoziţie.
(2) A nexa face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.3 - S ecretarul com unei D orna-A rini va aduce această dispoziţie la cunoştinţa celor
interesaţi şi o va înainta Instituţiei P refectului- Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.
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Anexă
La Dispoziţia nr. 69/2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA ARINI
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ANUNŢ
C om una D orna-Arini, judeţul Suceava, cu sediul în sat C ozăneşti nr. 1A, com una D ornaArini, ju deţul Suceava,

ORGANIZEAZĂ CONCURS
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector clasa I grad profesional
asistent - Biroul buget local, resurse um ane, funcţii publice, adm inistrare patrim oniu din
cadrul A paratului propriu de specialitate al Prim arului Com unei Dorna-Arini, Judeţul
S uceava

!.

Organizarea concursului

1.
înscrierea la concurs se va face până la data de luni, 05.06.2017, ora 1600, la
registratura P rim ăriei D orna-Arini, judeţul Suceava.
2.
C oncursul specificat la alin. (1) se va desfăşura la sediul Prim ăriei C om unei
D orna-Arini, ju d e ţu l Suceava, în ziua de luni, 19 iunie 2017, la ora 1000 fiind organizată proba
scrisă a acestuia iar m iercuri, 21 iunie 2017, ora 1000 va avea loc interviul.

II.

Condiţii de participare

în vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească urm ătoarele condiţii
generale cum ulative:
a) să aibă cetăţenia rom ână şi dom iciliul în România;
b) să cunoască lim ba rom ână, scris şi vorbit;
b) să aibă vârsta de m inim um 18 ani îm pliniţi;
c) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează,
atestată pe bază de exam en m edical de specialitate;
d) să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
e) să îndeplin ească condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
f) să nu fi fost condam nată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra um anităţii, contra
statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care îm piedică
înfăptuirea ju stiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o
incom patibilă cu exercitarea funcţiei publice;
g) să nu fi fo st destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a în ce ta t contractul individual de
m uncă pentru m otive disciplinare în ultim ii 7 ani;
h) să nu fi d e sfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

