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Primdria oragului Tirgu Neamt organizeazd concurs in vederea ocupdrii
postului de administrator public din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt.

Condilii de studii :

-studii supedoare de lunga durata absolvite cu diplomd de licenla sau
echivalentd in specializarea: admistratie publica, stiinte politice, economre
generala, drept.

Condi{ii de desfngurare a concursului :

Concursul va consta in sustinerea unei probe scrise si a unui proiect de
management, proiect care va sta la baza incheierii ulterioare a contractului de
management. Proiecnrl de management contine, in principal, expunerea de metode ,
strategii, progame, proiecte , masuri ce Yor fi awte in vedere in perioada de
executare a contractului , estimari asupra posibilitatilor de realizare a obiectivelor si
asupra gradului de indeplinire a acestora, mijloace, expertize, experiente ce se
preconizeazl a se utiliza, analize asupra condiliilor de dezvoltare economico-sociali,
propuneri de imbunata,tire si utilizare a tuturor factorilor implicati in transfonlarea ,
modemizarea si dezvoltarea urbanistic6, crefterea economica gi a nivelului de trai al
populatiei.

Concursul va avea loc la sediul Primiriei orasului Tirgu Neaml, str. Stefan cel
Mare nr. 62, astfel :

- 03. 08.2016 selectia dosarelor
- 16.08.2016 proba scrisd, ora 10.00
- 18.08.2016 interviul consta in sus{inerea proiectului de management si

intrebari pe marginea proiectului
Afisarea rezultatelor pentru fiecare proba va fi urmitoarea :
- 03.08.2016 pentru selectia dosarelor- maxim ora 16.00
- 16.08.2016 pentru proba scfisd - maxirn ora 18.00
- 18.08.2016 pentru interviu - rnaxim ora 18.00
Contestatiile se pot depune la sediul unitatii in termen de cel mult o zi

lucratoare de la data afisarii rezultatelor.
Dosarele de inscriere se depun pan6 la data de 02.08.2016, ora 16.30 la

Compartimentul Registratura din cadrul Primariei oragului Tirgu Neamt ( biroul nr.



4). Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de d-na Cucos Florica, inspector
superior in cadrul Sewiciului Resurse Umane, telefon 02331790245, int. 121.

Condifii de participare la concurs

a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinand Spatiului Economic European si domicilir.rt in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitru;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata
pe bua adeverintei medicale eliberate de medicui de familie sau de unitatile
sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii
specifice potrivit cerintelor posfului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv penfu 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 inten enit reabilitarea.

Dosarul de concurs va contine in mod obliqatoriu:

a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice
organizatoare:
b) copia achrlui de identitate sau orice alt document care atesta identitatea,
potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care
atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta
indeplinirea conditiilor specifi ce;
d) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are
antecedente penale care sal faca incompatibil cu functia pentru care
candideaza;
e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de
familie al candidatLrlui sau de catre unitatile sanitare abilitate;
f)curriculum vitae:
g) proiectul de management
h) scrisoare de intende



.. Relatii suplimentare se pot obfine la Serviciul Resurse. dJmane
cadrul Primdriei oraqului Tirgu Neaml sau la telefon 02331790245.

Segetar,
jr. Laura Blena Maftei

Director executiY
Ee'rosub:\t:.::L-

Sef serviciu
ec. I



Primiria oraqului firgu Neamf

Bibliogralle
pentru concursul organizat in vederea ocupdrii postului yacant de

administrator public din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt.

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcJionarilor publici, republicata
2. Legea nr.21512001 a administra;iei publice locale, republicata
3. Legea nr. 54412001 privind informa{iile de interes public
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduita a functionarilor publici
5. Legea nr. 47712004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din

autoritatile si institutiile publice
6. Legea nr. 16112003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in

exercitarea demnitatilor publice , a functiilor publice si in mediul de afaceri,
prevenirea si sanctionarea coruptiei

7. Legea ff. 5212003 privind transparenta decizionala in adminishatia publica
8. Legea nr.53/2003 Codul Muncii
9. Legea nr. 27312006 privind [inanlele publice ]ocale
10. Legea nr. 500/2002 privind finanlele publice
I l. Legea nr. 393/2004 privind statutul aleqilor locali
12. Legea nr. 51i2006 a serviciilor comumitare de utilita,ti publice

etar, Resu
jr. Laur lena Maftei ec. El


