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NR .1652/15.03.2016 

 

ANUNT 

 
     Primaria  comunei Cleja,judetul Bacau,organizeaza in data de  18 

aprilie 2016 ,ora 10
00 

,la sediul primariei comunei Cleja,judetul 

Bacau,concurs/examen recrutare pentru ocuparea  functiei Publice 

de executie  vacante-perioada nedeterminata : 

   CONSILIER ,GRAD PROFESIONAL SUPERIOR – BIROU 

FINANCIAR CONTABIL ,RESURSE UMANE,ACHIZITII 

,EXECUTARI SILITE din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Cleja,judetul Bacau 

   

  .CONDITII DE OCUPARE: 
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii 

superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta 

in domeniul stiintelor economice sau contabilitate ; 

- vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice 

minim 9 ani( adeverinta din care sa rezulte acest aspect); 

  

 
Dosarul de concurs 
    Dosarul de inscriere la concurs/examen trebuie sa contina in mod obligatoriu 

documentele prevazute la art. 49 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008,completata 

de H.G 1173/2008 
  Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va 
conţine următoarele documente:  
   I –Formular de inscriere ,conform anexei nr.3 la HG nr. 611/2008 modificata 
   a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei 
publice organizatoare;  
   b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz;  
   c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice;  
   d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă 
care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;  
   e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;  
   f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abilitate;  
   g) curriculum vitae;  
   h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.  
   (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.  
   (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la 
selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu 
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are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.  
   (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea 
verificării conformităţii copiilor cu acestea ,de catre secretarul comisiei de concurs. 

- declaratia pe propria raspundere   care sa ateste ca nu a desfasurat, activitati de 

politie politica  

       Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici(r
2 

),cu modificarile si 

completarile ulterioare. 
 

NOTA: Dosarele de inscriere la concurs/examen se pot depune in termen de 20 zile de 

la data publicarii in Monitorul Oficial,partea III-a ,la sediul Primarie Cleja,judetul 

Bacau,compartiment registratura .                                                                          
 

 

 

PRIMAR 

JOCA ION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


