ANUNŢ
Consiliul Local Scheia, judetul Iasi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei
funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate :
- INSPECTOR, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului de achizitii
publice, registratura si relatii publice.
Probele stabilite pentru concurs :
- selecţia de dosare ;
- probă scrisă ;
- interviu ;
Condiţii de desfăşurare a concursului :
- data până la care se pot depune dosarele de înscriere : în termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a – publicarea se va efectua
pe data de 20.10.2016;
- data și ora organizării probei scrise : 23.11.2016, ora 9,00 ;
- locul organizării probei scrise : sediul Consiliului Local Scheia, judetul Iasi.
- Interviul va avea loc în termen de 5 zile de la data probei scrise.
Condiţiile de participare la concurs :
- Conditii de vechime : nu e cazul ;
- Conditii de studii : studii superioare în ştiinţe economice / administrative/ drept
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
Bibliografia de concurs este afisata la sediul Consiliului Local Scheia, judetul Iasi si pe site-ul
www.scheia.ro.

BIBLIOGRAFIE

1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile
ulterioare, actualizata;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile
ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a functionarilor publici, republicata;
4. Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si
dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare; ;
5. Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, actualizata;
6. HG nr.395 /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice
7. Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actiualizata;
8. Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, actualizată;
9. OG nr.27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată;
10. HG nr.123 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

