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Primãria  oraşului Târgu Ocna, jude
din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea 
unele măsuri pentru prevenirea 
concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzãtor func
de execuţie astfel: 

� CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR
Aparatul de specialitate  al Primarului ora
Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, 
cadastru – agricultura 

Proba scrisă – 9
sediul Primăriei oraşului Târgu Ocna 
probei scrise);  

Interviul – data și ora vor fi comunicate la afi
scrisă,  

Desfășurarea concursului: 
Locul de desfășurare

Trandafirilor nr.1 Targu 
Dosarele de înscriere la concurs 

termen de 20 zile de la data public
oraşului Târgu Ocna ș
respectiv în perioada 09 

Selecția dosarelor de concurs 
expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 
2021  – 05 SEPTEMBRIE 2021
internet www.primaria@orasul

Durata timpului de munc
respectiv 40 ore/săptămână

Candidații trebuie s
(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific
completările ulterioare. 

                                 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACÃU 

ORAŞUL  TÂRGU OCNA 
                                   

               Tel.:  (+40) 234
targuocna.ro                                     

targuocna.ro                  
                Fax: (+40) 
2021_ 

ANUNŢ 

şului Târgu Ocna, judeţul Bacãu,  organizeazã  
din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind 

suri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID
concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzãtor func

CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR
Aparatul de specialitate  al Primarului oraşului Târgu Ocna
Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, 

 ; 
9 septembrie 2021, ora 11.00 (candida

şului Târgu Ocna  cu cel puțin 10 minute 

și ora vor fi comunicate la afișarea rezultatelor pentru proba 

urarea concursului:  
șurare: sediul Primăriei oraşului Târgu Ocna

Trandafirilor nr.1 Targu Ocna, judeţul Bacãu; 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura 

termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Prim
și pe site-ul Agenției Naționale a Func

09 – 30 AUGUST 2021.  
ia dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucr

expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 
SEPTEMBRIE 2021 și rezultatul acesteia se va 

internet www.primaria@orasul-targuocna.  
Durata timpului de muncă: durata normală a timpului de munc

ă ămână.  
ții trebuie să îndeplinească condițiile prevă

57/2019 privind Codul administrativ, cu modific
rile ulterioare.  

Tel.:  (+40) 234 344 114 
                                       (+40) 729 995 923 

                                
Fax: (+40) 234 344 115 

ãu,  organizeazã  în baza art. II 
i completarea Legii nr. 55/2020 privind 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzãtor funcţiei publice 

CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR   - 
ului Târgu Ocna  -  Serviciul 

Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, 

(candidații se vor prezenta la 
in 10 minute înainte de începerea 

șarea rezultatelor pentru proba 

ului Târgu Ocna, situat în strada 

se depun la registratura instituţiei , în 
ului pe pagina de internet a Primăriei 

ionale a Funcționarilor Publici, 

are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la 
expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 31 AUGUST 

i rezultatul acesteia se va afișa pe pagina de 

 a timpului de muncă de 8 ore/zi, 

prevăzute de art. 465 alin. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 



2 

Dosarul de înscriere la concursul de recrutare va conține în mod obligatoriu 
următoarele documente:  

1. Formular de inscriere conform anexei nr.3 din H.G. 611/2008, cu modificarile 
şi completãrile ulterioare (se poate obţine de la Biroul resurse umane, salarizare 
sau de pe pagina de internet a Primariei oraşului Târgu Ocna, 
www.primãria@orasul – targuocna.ro /Angajãri); 
2. Curriculum vitae, modelul comun european; 
3. Copia actului de identitate; 
4. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestã 
efectuarea unor specializari şi perfecţionãri; 
5. Copia carnetului de muncã, şi dupã caz, a adeverinţei eliberate de angajator 
pentru perioada lucratã, care sã ateste vechimea in munca şi, dupã caz, în 
specialitatea studiilor necesare ocuparii funcţiei publice; 
6. Copia adeverinţei care atestã starea de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã cu 
cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de catre medicul de familie al 
candidatului; 
7. Cazierul judiciar; 
8. Declaraţia pe propria rãspundere sau adeverinţa care sã ateste calitatea sau 
lipsa calitãţi de lucrãtor al Securitajii sau colaborator al acesteia 

Adeverinţele care atestã vechimea în muncã şi au un alt format decat cel 
prevazut in anexa nr.2D din HG 611/2008 trebuie sã cuprindã elemente similare 
celor prevazute in anexa nr.2D şi din care sã rezulte cel puţin urmatoarele informaţii: 
funcţia/funcţiile ocupatã/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea 
acesteia/acestora, temeiul legal al desfãşurãrii activitãţii, vechimea în munca 
acumulatã, precum şi vechime în specialitatea studiilor. 

Actele mai sus menționate, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către 
secretarul comisiei de concurs.  

Condiții de participare pentru funcția publică de execuţie de consilier, clasa 
I, grad profesional superior  – 1 post:  

1) Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă 
într-unul dintre domeniile de licență arhitecturã, urbanism, construcţii şi instalaţiilor 
aferente construcţiilor  

2) Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: 
minimum 7 ani.  

Bibliografia și tematica stabilită pentru postul vacant de consilier, clasa I grad 
profesional superior din cadrul Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului, 
administrarea domeniului public si privat, cadastru – agricultura precum și 
atribuțiile stabilite conform fișei de post se regăsesc pe site-ul Primăriei oraşului 
Târgu Ocna . 

Coordonate de contact:  
Adresa de corespondență: Târgu Ocna, strada Trandafirilor, nr.1, Judeţul Bacãu.  
Telefon/Fax: 0234344114;0234344115, Email: primaria@orasul-targuocna.ro;  
Persoana de contact: Ghetu Mihaela – Sef Birou resurse umane – salarizare. 
       PRIMAR  
Cristian Aurelian CIUBOTARU 
                                                   Şef birou resurse umane, salarizare                                                                                                
                                                              Mihaela  GHEŢU 


