
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMARIA COMUNEI  SĂVINEŞTI 
Str. General Buniş, nr. 7, Comuna Săvineşti, Judeţul Neamţ, cod 617410 

Telefon: 0233/281573,  Fax: 0233/281574 
E-mail: primariasavinesti@yahoo.com 

Nr.______  din 16.11.2015 
ANUNŢ 

În temeiul prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea nr.188/1999, r2, privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 

39 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare 
PRIMĂRIA COMUNEI SĂVINEŞTI  

cu sediul în comuna Săvineşti, judeţul Neamţ, strada General Buniş, nr.7, 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de 
execuţie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei  
Săvineşti : 
 

- CONSILIER clasa I, grad profesional debutant- Compartimentul Protectia 
Mediului 

- CONSILIER clasa I grad profesional asistent  in cadrul Compartimentului 
Urbanism Amenajarea Teritoriului, Programe, Prognoze, Integrare UE (vechime 
un an în specialitatea studiilor) 
 
   
 Data desfăşurării concursului :   

    - proba scrisă în data de    17.12.2015 , ora 10,00                     
                        - proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la 
proba scrisă. 
 
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei  până la data de 07.12.2015       
 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Savinesti şi la numarul de 
telefon 0233/281574. 
 
                           
 
 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU 
OCUPAREA  

UNEI FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE 
 



- CONSILIER clasa I, grad profesional debutant- Compartimentul Protectia 
Mediului 

- CONSILIER clasa I grad profesional asistent  in Compartimentului 
Urbanism Amenajarea Teritoriului, Programe, Prognoze, Integrare UE (vechime 
un an în specialitatea studiilor) 

 
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţii generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 
188/1999– privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe 
bază de examen medical de specialitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.  
- cunostinte operare IT, nivel mediu   

 
 
Acte necesare înscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii 

publice de execuţie vacante 
    1) Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 
611/2008. 
   2) Copia actului de identitate.  
   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 specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice eliberată 
conform formatului standard prevăzut în Anexa la Ordinul Președintelui Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici nr. 192/2013. 
   5) Cazierul judiciar. 
   6) Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare 
   7) Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat 
activităţi de poliţie politică.  
   8) Curriculum vitae. 
   9) Copia certificatului de naștere. 
 10)  Copia livretului militar, dacă este cazul. 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii Publice.  



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

 Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest 
caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa 
dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării 
concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat 
admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ 
de numire.  

BIBLIOGRAFIE 
- CONSILIER clasa I, grad profesional debutant- Compartimentul Protectia 

Mediului 
 
1.Constituţia României, republicată 2003; 
2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, r2, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
3.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
4.Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată; 
5. OUG nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/29.06.2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
6.Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/20.06. 2007 - privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale. a florei şi faunei sălbatice. 
7.Ordonanţa de urgenţă nr. 2/12.07.2001 -actualizată -privind regimul juridic al 
contraventiilor. 
 
 

 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
- CONSILIER clasa I grad profesional asistent  in cadrul Compartimentului 

Urbanism Amenajarea Teritoriului, Programe, Prognoze, Integrare UE (vechime 
un an  în specialitatea studiilor) 
 
1.Constituţia României, republicată 2003; 
2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, r2, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
3.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
4.Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată; 
5. Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii 



6. Legea 50/1991 Republicata privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii 
7. Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 
8. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului 
9.Legea 7/1996 legea cadastrului si a publicitatii imobiliare 
10.HG 525/1996 regulamentul general de urbanism  
11.Cod civil Titlul IV  -despre servituti 
 
 
 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Savinesti şi la numarul de 
telefon 0233/281574. 
 
 
 
 
                                                     PRIMAR, 
                                              HORCIU DANIEL  
 


