Primăria comunei Ozun organizează examen/ concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul:
Consilier, clasa I, grad profesional debutant, nivelul studiilor S,
la Compartimentul relații cu publicul și resurse umane;
Bibliografie:
1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,cu modificările şi
completările ulterioare;
2. Legea nr.188/1999,privind statutul funcţionarilor publici ,cu modificările
şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,
republicată;
4. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificările si
completările ulterioare,
5. Ordonanţa nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Dispoziţia Primarului comunei Ozun nr. 176/2011 privind aprobarea
Regulamentului de funcţionare privind înregistrarea, circulatia si
pastrarea actelor in cadrul Primariei comunei Ozun.
Condiţii de participare la concursul de recrutare:
A. Conditii generale:
Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 54 din
Legea nr.188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
a) are cetăţenia romana si domiciliul in România;
b) cunoaşte limba romana, scris si vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplina de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care
candidează, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publica;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie si de serviciu, infracţiuni
care împiedica înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituita dintr-o funcţie publica sau nu i-a încetat contractul
individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.
B. Condiţiile specifice:
- studii universitare de licenţa absolvite cu diploma, respectiv studii
superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau
echivalenta;
- nu sunt conditii de vechime.
Condiţii de desfăşurare a concursului:
Concursul se va desfăşura la sediul Primăria comunei Ozun: com. Ozun, str.
Principală, nr. 75, judeţul Covasna.

1. Proba scrisă se va desfăşura în data de: 11 martie 2016, ora 9,00;
2. Interviul va avea loc în data de: 15 martie 2016, ora 12.00;
In vederea participării la concurs, in termen de 20 de zile de la data publicării
anunţului in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de
concurs, care va conţine in mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere prevăzut in anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializări;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care sa ateste ca nu a
desfăşurat activităţi de politie politica.
Publicitatea concursului:
Condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului, bibliografia, tematica
şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul autorităţii şi pe siteul autorităţii, www.ozun.ro la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a.

