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Detalii concurs: 
Probele de concurs se vor desfasura In sala de sedinta a Consiliului Local Liesti, 
Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina, In mod obligatoriu, documentele prevazute 
de art. 49, alin. (1) din Hotararea Guvemului nr. 611/2008 si de art. 465, alin. (1) al O.U.G. nr. 
57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative 
Concursul se desfasoara potrivit Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019 · privind Codul 
administrativ si Hotararii Guvemului nr. 611/2008 cu modificarile si cornpletarile ulterioare 
pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu 
modificarile si cornpletarile ulterioare. 
Relatii suplimentare la nr. de telefon 0236.821 .020 - Compartiment Resurse Umane 

Data desfasurarii concursului : 
selectia dosarelor de inscriere - dosarele de inscriere se depun In termen de 20 de zile calendaristice 
de la data publicarii pe situ! institutiei ~i pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici: 
06.01.2020-27.01.2020; 
proba scrisa se va desfasura In data de 06.02.2020, ora l 1.00. Pentru a fi declarat "adrnis" la proba 
scrisa punctajul pentru functiile publice de executie este de 50 puncte. 
data ~i ora interviului pentru persoanele declarate "adrnis" vor f comunicate ulterior. 

Denumire functie publice: 
CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT in cadrul Compartimentului Achizitii 
Publice - Proiecte Dezvoltare, aparatul de specialitate al primarului comunei Liesti, jud. Galati 

UNITATEA ADA11NISTRATfl7 TERITORIALA LIE$TI 
cu sediul in Comuna Liesti, nr. 269, str. Anghel Saligny, judetul Galati 

organizeazii concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii pub/ice de executie vacante, din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Liesti astfel: 

ANUNT RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA 

ROMANIA 
JUDETULGALATJ 
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ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE RECRUT ARE PENTRU OCUP AREA 
FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VA CANTE: 

I) Formularul de inscriere prevazut in Anexanr. 3 a H.G.R. nr. 611/2008; 
2) Copia actului de identitate; 
3) Curriculum vitae, modelul comun european; 
4) Copiile diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor 

specializari si perfectionari, respectiv curs manager proiect; 
5) Cazierul j udiciar; 
6) Acte/ Adeverinte care atesta starea de sanatate. Atestarea starii de sanatate se face pe baza de 

examen medical de specialitate, de catre medicul de familie, respectiv pe baza de evaluare 
psihologica organizata prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii; 

• Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei publice 
sunt: 
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, 
absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, din domeniul stiinte administrative cu 
specializarea administratie publica sau stiinte economice cu specializarea management; 
- curs specializare manager proiect; 
- vechime In specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: nu se solicits. 

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA 
FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VA CANTE: 

•La concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unei functii publice poate participa 
persoana care indeplineste, conform art. 465 al O.U.G. nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrative cumulativ urmatoarele criterii: 

1) are cetatenia romana si domiciliul in Romania; 
2) cunoaste limba romana, scris si vorbit; 
3) are varsta de minimum 18 ani impliniti; 
4) are capacitate deplina de exercitiu; 
5) este apt din punct de vedere medical !?i psihologic sa exercite o functie publica. Atestarea starii 
de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre medicul de familie, 
respectiv pe baza de evaluare psihologica organizata prin intennediul unitatilor specializate 
acreditate In conditiile legii; 
6) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea 
functiei publice; 
7) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice; 
8) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra urnanitatii, contra statuJui sau 
contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea 
justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incornpatibila 
cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei 'in care a intervenit reabilitarea, amnistia 
post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 
9) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia 01i 
activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, In 
conditiile legii; 
10) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca 
pentru motive disciplinare In ultimii 3 ani; 
11) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, ln conditiile prevazute de 
legislatia specifica. 

Anexa l la anuntul nr . ../lt(~Q.c;..J?.L ... o/..I>..<l.:O 



Notii: Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilitii in vederea 
sustinerii concursului, inclusiv republiciirile, modificiirile si completiirile acestora. 

8. MANUALUL BENEFICIARULUI PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014- 
2020 - Axele Prioritare 1 - 6 

7. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si cornpletarile ulterioare; 

6. ORDONANTADE URGENT.A. nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiara a 
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de 
pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum ~i a fondurilor alocate 
de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si 
completarea unor acte normative din dorneniul garantarii 

5. Ordonanta de urgenta nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020 

4. Legea 273/2006 privind Finantele Publice Locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

2. Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

1. Constitutia Romaniei; 

BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DE 
CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT IN CADRUL 
COMP ARTIMENTULUI ACIDZITII PUBLICE - PROIECTE DEZVOL TARE, 
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI LIE~TI, JUD. GALATI: 

Adeverinta care atesta starea de sanatate confine, in clar, numarul, data, numele emitentului si 
calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Pub lice. 
Copiile actelor necesare inscrierii se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele 
originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de 
concurs. 
Cazierul judiciar poate fi inlocait cu o declaratie pe propria raspundere. in acest caz, 
candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs 
cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data ~i 
ora organizarii interviului, sub sanctiunea oeemiterii actuJui administrativ de numire. 

7) Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de 
politie politica; 

8) Copia livretului militar, daca este cazul; 
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