
PRIMĂRIA ORA ȘULUI BREAZA                       NR._______/__________ 
 
 

A N U N Ț 
 
 

Primăria orașului Breaza organizeaza concursul de ocupare a functiilor publice vacante de: 
consilier superior și consilier asistent din cadrul  Serviciului Proiecte cu Finanțare Internatională, 
Achiziții Publice și Investiții , și  inspector grad profesional principal din cadrul Serviciului Poliție 
Locală – Comp. Protecția mediului. 

Concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de consilier superior și consilier asistent 
din cadrul  Serviciului Proiecte cu Finanțare Internațională, si  inspector grad profesional principal 
din cadrul Serviciului Poliție Locală – Comp. Protecția Mediului, va avea loc la sediul Primăriei 
Breaza  pe data de 21.03 .2016 , ora 10,00  proba scrisă.  
    Dosarele se pot depune in perioada 19.02.2016 -09.03.2016 
     
Conditii generale de participare pentru toate functiile publice  
 
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază 
de examen medical de specialitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 
contra autorităţii, infrac ţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea 
justi ţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei publice; 
i) nu a fost destituită dintr-o func ţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru 
motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege 
 
Condiții  specifice pentru funcția publică de consilier superior din cadrul Biroului Proiecte cu Finanțare 
Internațională 
  
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,  în domeniul știin țelor economice sau inginerești.  
-  minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării func ţiei publice; 
 - cunoștinte operare calculator dovedite prin atestat, fără testarea cunoștin țelor. 
 
Condiții  specifice pentru funcția publică de consilier asistent din cadrul Biroului Proiecte cu Finanțare 
Internațională 
 
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,  în domeniul știintelor economice sau inginerești.  
-  1 (un) an în specialitatea studiilor necesare exercitării func ţiei publice; 
-  cunostințe operare calculator dovedite prin atestat, fără testarea cunoștintelor. 
 
   
 
 



 
Bibliografie pentru cele două funcții vacante:  
     
1. Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată modificată și completată ; 
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicat ă ,modificată și completată; 
3. Legea nr.7/2004 – Codul de conduita al functionarilor publici, republicata;  
4. O.U.G. 759/2007 privind regulile de elidibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor 
finantate prin programele operaționale, modificată și completată 
5. O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 
6. OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 
obținerea și utilizarea fondurilor europene și /sau fondurilor publice naționale aferente acestora, 
republicată cu modificările și completările ulterioare;  
 
Condiții  specifice pentru funcția publică de inspector principal în cadrul Serviciului Poliție Locală – 
Comp. Protecția mediului 
 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,  în domeniul geografie, geologie, ingineria mediului 
sau știin ța mediului. 
- minim  5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării func ţiei publice; 
- cunostințe operare calculator dovedite prin atestat, fără testarea cunoștin țelor. 
     
Bibliografie:  
1. Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și 
completată; 
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicat ă, modificată și 
completată; 
3.  Legea nr.7/2004 – Codul de conduită al funcționarilor publici, republicat ă; 
4.  O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, modificată si completată; 
5.  O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, modificată și completată 
6.  Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, 
republicată 

 
ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURS 
 
1. Formular de înscriere; 
2. Copie   de pe actul de identitate ; 
3. Copie de pe actele de studii /specializări; 
4. Copie carnet de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în muncă; 
5. Cazier judiciar; 
6. Adeverință medicală 
7. Copie de pe fișa de evaluare a performanțelor individuale din anul anterior sau 
recomandare de la ultimul loc de muncă, după caz 
8. Declarația pe proprie răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat 
activități de poliție politică ; 
Relații suplimentare la sediul Primăriei orașului Breaza și tel. 0244/340508 
 
                                                          PRIMAR, 
                                          COSTIN RĂZVAN  BAL ĂȘESCU 

 

 

 


