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ANUNŢ (PENTRU AFIŞAREA LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI
MERA, JUDEŢUL VRANCEA ŞI PE

SITE-UL http://www.mera.primarievn.ro:

Primăria comunei Mera, judeţul Vrancea anunţă organizarea în data de 27
octombrie 2015, ora 10,00 - proba scrisă şi 29 octombrie 2015 ora 10,00 –
susţinerea interviului, a unor concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice
vacante de:

- referent, grad profesional debutant în cadrul Biroului contabilitate
financiar-buget;

- consilier juridic, grad profesional debutant în cadrul
Compartimentului juridic.

Condiţii de desfăşurare a concursurilor:
- dosarele candidaţilor se pot depune la sediul Primăriei comunei Mera,

judeţul Vrancea, în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ în
Monitorul Oficial al României, partea a III-a şi într-un cotidian de largă circulaţie.

Condiţii de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de
referent, grad profesional debutant – în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Mera, judeţul Vrancea – Biroul contabilitate financiar-
buget:

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de
bacalaureat;

- fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- are cetăţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta de 18 ani împliniţi;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează,

atestată pe bază de examen medical de specialitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,

contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei
publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin
lege.



Condiţii de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de
consilier juridic, grad profesional debutant – în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Mera, judeţul Vrancea – Compartimentul
juridic:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în:

* Domeniul: ştiinţe juridice, Specializarea: drept sau drept administrativ,
- fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu,
- are cetăţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta de 18 ani împliniţi;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează,

atestată pe bază de examen medical de specialitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,

contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei
publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin
lege.

ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
a) formularul de înscriere;
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 în specialitatea studiilor necesare exercitării 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.

Documentul prevăzut la lit. d) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie
răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia



de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul
desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a
fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului
administrativ de numire. Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor
prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare a concursului.

ÎNTOCMIT,
P. SECRETARUL COMUNEI MERA,

Drugă Silvia


