
ANUNT CONCURS RECRUTARE  

POST  TEMPORAR VACANT 
INSPECTOR ASISTENT - BIROUL „SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE 

EVIDENTA A PERSOANELOR” 
 
 
 
 
Primăria comunei Tîrgșoru Vechi, județul Prahova, organizează concurs pe data de  14.11.2018 (proba 
scrisă) si 16.11.2018 (interviu), ora 10,00, pentru ocuparea următoarei funcţii publice temporar vacante 
de execuție: 

- 1. Inspector clasa I, grad profesional asistent – 1 post ( Compartiment Stare civilă - 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR) ; 

Condiții de participare; 
- condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r 2); 

a)are cetatenia romana si domiciliul in Romania; 
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit; 
c)are varsta de  minimum 18 ani impliniti; 
d)are capacitate deplina de exercitiu; 
e)are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pulice pentru care candideaza, atestata 
pe baza adeverintei medicala de specialitate; 
f)indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica; 
g)indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice; 
h)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, 
contra statului ori contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care 
impiedica infaptuirea justitiei, infraactiuni de fals ori a unei infractiuni care ar face-o 
incompatibila cu exercitarea functiei publice; 
i)nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de 
munca pentru motive discipinarein ultimii 7 ani; 
j)nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege. 
 

- condiţiile specifice prevăzute în fişa postului: 
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă 
- 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice  

Dosarele de concurs  vor fi depuse la sediul Primăriei Comunei Tîrgșoru Vechi etaj 1 camera 12 - 
Biroul Resurse Umane, din comuna Tîrgșoru Vechi, satul Strejnicu, str. Principală, nr.200, județul 
Prahova,în termen de 8 zile de la data publicării în Monitorul Oficial. 
Relații la telefon 0244/482291, int.112, 105; fax 0244/482555. 
 
Concursul de ocupare a functiei publice temporar vacante de execuție de inspector asistent - Biroul 
„Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta A Persoanelor”se va organiza cu respectarea 
prevederile Dispoziţiei nr.549/22.10.2018. 
 
 
 
Data publicarii in monitorul oficial : 02.11.2018 
 
Ultima zi de depunere a dosarelor: 09.11.2018, ora 13,30 
 
 
 
 
 



ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURS: 
 
a) formularul de înscriere;  
b) curriculum vitae, modelul comun european; 
c) copia actului de identitate; 
d) copii ale diplomelor de studii,  ale certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 
specializări şi perfecţionări; 
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată;  
f) adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 
g) cazierul judiciar; 
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător 
al Securităţii sau colaborator al acesteia. 
 
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
 
1. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarului public, rerepublicata cu modificările şi 

completările ulterioare; 

2. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarului public, republicată 

3. Legea nr.119/1996 privind actele de stare civilă, rerepublicata, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

4.Hotărârea nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor 

în materie de stare civilă; 

5. Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a 

numelor persoanelor fizice; 

6.Ordonanţa Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 

cetăţenilor români; 

7. Hotărârea nr. 1375/2006 Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a 

dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani. 

8. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al Romaniei (Titlul II-Casatoria (art.266-art.404)); 

9.Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 

10.Constitutia Romaniei 

 

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere 

toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data depunerii 

dosarelor de concurs. 

 


