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A N U N Ţ 

 
 
 PRIMĂRIA ORASULUI ABRUD organizează la sediul din str. P-ta Eroilor, nr.1, 
judetul Alba, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie  
vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului 
Registrul Agricol, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Abrud, 
judeţul Alba.  

a) Condiţiile de desfăşurare a concursului: 
- redactarea unei lucrari scrise si interviu; 
- lucrarea scrisa va avea loc in data de 29.11.2013, ora 10,00 la sediul 

primăriei orasului Abrud iar interviul in data de 02.12.2013 ora 14,00 la sediul institutiei; 
-depunerea dosarului pentru inscriere la concurs se face pană la data 

de 22.11.2013 ora 16,00 la compartimentul Resurse Umane-Salarizare din cadrul 
Primăriei oraşului Abrud.  

b) Condiţiile de participare sunt: 
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; 
 - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 
9 ani; 

Condiţiile generale de participare la concursul mai sus menţionat, sunt cele 
prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

Dosarul de înscriere va curpinde următoarele documente: 
 a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată; 
    b) copia actului de identitate; 
 c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări; 
 d) 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; 
 e) cazierul judiciar; 
 f) adeverinţa 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) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a 
desfăşurat activităţi de poliţie politică. 
   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.   

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare 
din cadrul Primăriei Orasului Abrud, telefon  0258/780519 interior 18.  

Bibliografia stabilita pentru ocuparea functiei publice mentionate mai sus este  
urmatoarea: 

 

 Legea nr.215/2001- privind administratia publica locala, republicata; 

 Legea nr.188/1999-privind statutul functionarului public, republicata; 

 O.G. nr.28/2008-privind registrul agricol, actualizata; 

 Legea 7/2004 - codul de conduita a functionarului public, republicata.     

 Ordinul nr. 95/2010 - pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a 
registrului agricol pentru perioada 2010-2014 


