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A N U N Ţ

Primăria Oraşului Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27,
judeţul Alba, organizează în data de 15.12.2016 ora 1000 examen/concurs de promovare în
funcţia publică de conducere de director executiv în cadrul Direcţia Juridică, Administraţie
Publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraş Ocna Mureş.

1.Etapele privind desfăşurarea examenului/concursului de promovare constau în:
a) proba de selecţie a dosarelor care va avea loc în data de 06.12.2016;
b) proba scrisă care va avea loc în data de 15.12.2016 ora 1000 la sediul Primăriei

Oraşului Ocna Mureş, judetul Alba, strada Nicoale Iorga, nr.27;
c) proba interviu care se va comunica la o dată ulterioară cu respectarea termenul legal de

maxim 5 zile lucrătoare  de la data susţinerii probei scrise/practice după caz.
În vederea participării la examenu/concurs candidaţii trebuie să depună în termen de 20

zile calendaristice de la data  publicării  anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-
a şi într-un cotidian de largă circulaţie, dosarul de concurs care va cuprinde în mod obligatoriu
următoarele documente conform art.143 din H.G. nr.611/2008:

a) formularul de înscriere la examen/concurs prevăzută în anexa nr.3 a H.G nr.
611/2008 şi care se eliberează de la Serviciul Resurse Umane al instituţiei;

b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d)copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul
administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice;
e) copia cărţii de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi,
după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) cazierul administrativ.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care
se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în
copii legalizate.

Conform prevederilor art. 66 din Legea nr. 188/1999-Statutul funcţionarilor publici,
republicată pentru a participa la concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere
funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

-să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei
publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

-să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- absolvent cu diplomă de licenţă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă

de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiintelor juridice;
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-să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6), lit.b) din Legea nr. 188/1999 -
3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor
publice de conducere, altele decât cele prevăzute la lit. a);

-să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
a) comunicare interpersonală, organizare, adaptabilitate, creativitate, lucrul în echipă,

gândire structurală şi orientare către cetăţean.
b) cunoaşterea legislaţiei în vigoare care reglementează administraţia publică locală,

responsabilitate, eficienţă, competenţă, politeţe, iniţiativă, punctualitate, disponibilitate, abilitate
în gestionarea situaţiilor conflictuale;

c) exprimare orală, înţelegere verbală, înţelegerea textelor, exprimare în scris,
raţionament inductiv, raţionament deductiv, claritatea discursului, sensibilitate la detalii.

Perioada de depunere a dosarelor este 11.11.2016-02.12.2016 ora 1400.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul, Primăria Oraş Ocna Mureş strada Nicolae
Iorga, nr.27, judeţul Alba Serviciul Buget Contabilitate,Resurse Umane-Salarizare sau la nr. de
telefon 0258/871217 între orele 730-1600.

Bibliografia pentru examenul/concursul de promovare constă din:
1. Constituţia României;
2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu

modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative şi elaborarea actelor

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările

şi completările ulterioare;
5.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici republicată;
6.Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,republicată;
7.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,cu modificările

şi completările ulterioare;
8.OG. Nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate

public;
9.O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare

a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
10.Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările

ulterioare;
11.Legea nr.51/2006-a serviciilor comunitare de utilităţi publice - Republicare*)
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