PRIMĂRIA ORAŞULUI POPEŞTI LEORDENI, JUDEŢUL ILFOV

anunţă

Primăria oraşului Popeşti Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti Leordeni, Piaţa Sf.
Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiei
publice vacante de conducere de șef serviciu din cadrul Direcției Poliție Locală - Serviciul
Inspecție.
Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.
Proba scrisă se va organiza în data de 04.10.2017, ora 11:00, iar interviul în data de
06.10.2017, ora 10:00.
Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din Piaţa
Sf. Maria, nr.1, jud. Ilfov.
Cerinţele posturilor scoase la concurs sunt următoarele:
Condiţii generale:
– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Condiţii specifice pentru postul de șef serviciu :
– candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă;
– candidaţii trebuie să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în

domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice.

–

vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere –
minim 2 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a-III-a, la sediul instituţiei şi trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HGR nr.611/2008, pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare.
Bibliografia, actele și formularele necesare pentru dosar se regăsesc pe site-ul
instituției www.ppl.ro
PRIMAR,
PETRE IACOB

Întocmit,
insp. Petre Lidia

ROMÂNIA - JUDEŢUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAŞULUI POPEŞTI-LEORDENI
Piața Sfânta Maria,nr.1
Tel.0374/40.88.19,0374/40.88.20,0374/40.88.21;Fax 0374/40.88.22
BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării
funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu
din cadrul Serviciului Inspecție
1. Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții.
2. O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.
3. Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea
obiectelor de cult.
4. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor
din sectorul agricol.
5. Hotărârea nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă
în unele zone publice.
6. Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
7. HG nr.128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare
fizică şi morală a elevilor şi studenţilor
8. Legea nr.252/2003 privind registrul unic de control
9. HG nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se
supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.
10. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții
11. HG nr.273/1994 Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora.
12. Ordonanța Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activității de
soluționarea a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
13. Lege nr.188/1999(r2) privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și
completările ulterioare;
14. Lege nr.7/2004(r) privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu
modificările și completările ulterioare;
15. Lege nr.215/2001(r) a administrației publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
16. Lege nr.155/2010(r) a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;
17. Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentulcadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
18. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.
19. Lege nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

20. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
21. Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele
de identitate ale cetăţenilor români
22. Ordonanța Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia
stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi
completările acestora.
AFIȘAT AZI 04.09.2017, ORA 09:00,
LA SEDIUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI POPEȘTI – LEORDENI
DIN PIAȚA SFÂNTA MARIA, NR.1, JUD ILFOV
insp. RALUCA DRAGOTONIU

