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             A    N   U    N   Ţ

          Primăria comunei Buchin organizează concurs, în  perioada 23-25.10.2017, în vederea
ocupării următoarelor funcţii publice vacante: 

 consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul serviciul public
local  de  evidenta  a  persoanelor,   din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
Primarului comunei Buchin – 1 post

                                a)   Condiții de participare :
         - să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice, conform art.54 din Legea
nr.188/1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici,  republicata  (r2),  cu  modificarile  și
completarile ulterioare.
         - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
           -vechime în specialitatea studiilor- minim 1 an
                           b)  Bibliografie

1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare; 

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare; 

3.  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata; 
4. O.U.G.  nr.97/2005  privind  evidenţa,  domiciliul,  reşedinţa  şi  actele  de  identitate  ale

cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
5.  H.G.  nr.1375/2006  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  unitară  a

dispoziţiilor  legale  privind  evidenţa,  domiciliul,  reşedinţa  şi  actele  de  identitate  ale
cetăţenilor români, cu modificarile si completarile ulterioare; 

6. Legea  nr.21/1991  privind  cetăţenia  română,  republicată  (r2),  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

7. O.G. nr.41/2003 privind dobândirea şi  schimbarea pe cale  administrativă  a numelor
persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;, 

8. Legea nr.119/1996, cu privire la actele de stare civila, republicata (r2), cu modificarile
și completarile ulterioare,

9. Legea  nr.544/2001  privind  liberul  acces  la  informaţiile  de  interes  public,  cu
modificările şi completările ulterioare; 



10. Legea nr.677/2001 privind protecţia  persoanelor  cu privire  la  prelucrarea datelor  cu
caracter  personal  şi  libera  circulaţie  a  acestor  date,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare; 

 referent,  clasa III,  grad profesional  debutant la Compartimentul serviciul public
local  de  evidenta  a  persoanelor,   din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
Primarului comunei Buchin – 2 posturi

                    
                                      a) Condiții de participare :
        - să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice, conform art.54 din Legea
nr.188/1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici,  republicata  (r2),  cu  modificarile  și
completarile ulterioare.
          - studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat,
           
                                b)  Bibliografie

1.  Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare; 

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare; 

3.  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata; 
4. O.U.G.  nr.97/2005  privind  evidenţa,  domiciliul,  reşedinţa  şi  actele  de  identitate  ale

cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
5.  H.G.  nr.1375/2006  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  unitară  a

dispoziţiilor  legale  privind  evidenţa,  domiciliul,  reşedinţa  şi  actele  de  identitate  ale
cetăţenilor români; 

6. Legea nr.21/1991 privind cetăţenia română, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

7. O.G. nr.41/2003 privind dobândirea şi  schimbarea pe cale  administrativă  a numelor
persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;, 

8. Legea nr.119/1996, cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile și
completarile ulterioare,

                                              
Concursul se va desfăşura în intervalul 23-25.10.2017 la sediul Primăriei comunei 

Buchin şi se va desfăşura după cum urmează :

Condiţii de 
desfăşurare

Selectarea dosarelor 
de înscriere

Proba scrisă Interviu candidaţi admişi

Data 23.10.2017
Ora 11,00 -

Locul Primăria comunei 
Buchin

Primăria comunei 
Buchin(sediu)

Primăria comunei Buchin 
(sediu)



În  termen de 20 de zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea a III-a, respectiv până la data de  11.10.2017 , ora...16,00..., candidaţii vor 
depune la compartimentul asistenta sociala, medical comunitara și resurse umane (la sediul 
Primăriei comunei Buchin) un dosar care va conţine în mod obligatoriu următoarele :

1. copia actului de identitate ;
2. formular de înscriere (se găseşte la compartimentul asistenta sociala, medical 

comunitara și resurse umane);
3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări.
4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea

în muncă şi, după caz în specialitate.
5. cazierul judiciar.
6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel 

mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de 
catre unitatile sanitare abilitate;

7. declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a 
desfăşurat activităţi de poliţie politică.

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

       Informații suplimentare se obțin la sediul Primăriei  Buchin, din localitatea Buchin, str. 
Principală, nr. 4B, județul Caraș-Severin,Compartimentul asistenta sociala, medical comunitara
și resurse umane, precum si la: telefon 0255516163, e-mail   primar@primariabuchin.ro

Primar,

Coila Gheorghe
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