
 
PRIMARIA BREAZA                              Nr_______/ __________ 
 
 
 
 
 

                                                                           A N U N T 
 
 
 
     Primaria orasului Breaza, Judetul Prahova, organizeaza concurs  la sediul  institutiei noastre 
pentru ocuparea  functiei publice  vacante de consilier superior in cadrul Serviciului Proiecte cu 
Finantare Internationala – Comp. Achizitii Publice si Investitii:   
       Concursul pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier superior  , va avea loc la 
sediul Primariei Breaza  pe data de 08 .05.2017 , ora 10,00  proba scrisa si  10.05.2017 proba de 
interviu.  
    Dosarele se pot depune in perioada 07.04.2017  -27.04.2017. 
     Conditii de participare pentru functia de consilier superior 
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, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, 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 funcţie 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 
Conditii  specifice pentru functia publica de consilier superior din cadrul Serviciului Proiecte cu 
Finantare Internationala- Compartiment Achizitii Publice si Investitii 
  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,  in domeniul  stiinte administrative, stiinte 
juridice, stiinte ingineresti  sau stiinte economice 
     -  9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 
     - cunostinte operare calculator dovedite prin atestat, fara testarea cunostintelor. 
    Bibliografie:  
1 Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata modificata si completata ; 
     2. Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata ,modificata si 
completata; 
    3. Legea nr.7/2004 – Codul de conduita al functionarilor publici, republicata 



     4. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice . 
     5. Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii . 
 

 
ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURS 
1.Formular de inscriere 
2.Copie   de pe actul de identitate 
3.Copie de pe atele de studii /specializari 
4.Copie carnet de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca si specialitate 
5.Cazier judiciar 
6.Adeverinta medicala 
7.Declaratia pe proprie raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati 
de politie politica 

      8. Copie de pe fisa de evaluare a performantelor individuale din anul anterior sau    
recomandare de la ultimul loc de munca, dupa caz 

Copiile de pe documentele prezentate mai sus se prezinta insotite de documentele originale. 
Relatii suplimentare la sediul Primariei orasului Breaza si tel./340508 
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