
                ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN
 MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
               PRIMAR
Nr…………….din………………………

             A    N   U    N   Ţ

              Primăria municipiului Caransebeş organizează concurs, în intervalul  09.03-
11.03.2015  în vederea ocupării următoarelor functii publice vacante din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului: 

 1  post  de  consilier,  I,  superior  la  compartimentul  autorizari,  control
comercial  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Caransebes 

                    
                                       – Conditii de participare:
                                  - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii 
superioare de lunga durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
                                   - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor 
publice de execuţie  –  minim 9 ani
                                       -    să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice, 
conform art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,

Bibliografie:

1. Legea nr. 188/1999 privind statul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.
2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici.
4. O.G. nr. 99/2000 , privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
5. Legea nr. 12 /1990, privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie,
comert sau prestari de servicii ilicite, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,

 1 post  de consilier  ,  I,  principal   la  compartimentul  investitii,  dezvoltare,
receptii  lucrari  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului
municipiului Caransebes 

                    



                                       – Conditii de participare:
                                  - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii 
superioare de lunga durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 
stiintelor ingineresti
                                  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor 
publice de execuţie  –  minim 5 ani
                       -    să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice, conform
art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,

Bibliografie:

1. Legea nr. 188/1999 privind statul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.
2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.
3.OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile 
si completarile ulterioare,
4. HG nr.925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,cu modificarile si 
completarile ulterioare,
5. Legea nr. 7/2004- privind Codul de conduita al functionarilor publici.

 1 post de referent de specialitate, II, superior  la compartimentul urbanism si
amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Caransebes 

                    
                                       – Conditii de participare:
                                        - studii superioare de scurta durata, absolvite cu diplomă în 
domeniul ştiinţelor inginereşti
                                          - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiilor publice de execuţie  –  minim 9 ani
                                           -    să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii 
publice, conform art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,

Bibliografie:

1. Legea nr. 188/1999 privind statul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.
2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.
3.  Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare,



4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici.

                                                
Concursul se va desfăşura în intervalul 09.03. –11.03.2015 la sediul Primăriei 

municipiului Caransebeş şi se va desfăşura după cum urmează :

Condiţii de 
desfăşurare

Selectarea dosarelor 
de înscriere

Proba scrisă Interviu candidaţi admişi

Data 09.03.2015 11.03.2015
Ora 10,00 15,00
Locul Primăria municipiului

Caransebeş
Primăria 
municipiului
Caransebeş (sediu)

Primăria municipiului 
Caransebeş (sediu)

În  termen de 20 de zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea a III-a, respectiv până la data de  25.02.2015, ora...16,00..., candidaţii 
vor depune la Biroul Relaţii cu Publicul (la sediul Primăriei municipiului Caransebeş, 
Piaţa Revoluţiei nr.1) un dosar care va conţine în mod obligatoriu următoarele :

1. copia actului de identitate ;
2. formular de înscriere (se găseşte la Biroul Relaţii cu Publicul);
3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări.
4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă şi, după caz în specialitate.
5. cazierul judiciar.
6. adeverinta 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;

7. declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a 
desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către 
secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relatii suplimentare se pot obtine la biroul resurse umane din cadrul 
Primariei municipiului Caransebes sau la numarul de telefon:0255/514885.

Primar,

Ion Marcel Vela




	ROMÂNIA

