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C a t r e ,

Agentia Nationala a Functionarilor Publici

Domnule Presedinte,

Avind in vedere prevederile art.22,alin.1 si 2 din H.G,nr.611/2008 
pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei 
functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare,solicitam 
avizarea organizarii si desfasurarii concursului pentru ocuparea postului de
consilier  in cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Conditiile care trebuie indeplinite pentru ocuparea functiei publice de
executie vacante, sunt urmatoarele:

-Compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului

-Consilier,   Clasa I,  Gradul-debutant

Conditiile generale care trebuie indeplinite de candidati,sunt cele 
precizate la art.54 din Legea nr.188/1999 ,cu modificarile ulterioare.

Conditiile specifice care trebuie indeplinite de candidati sunt 
urmatoarele:

-Studii:studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv 
studii superioare de lunga durata,absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta;

-Cunostinte de operare pe calculator-nivel mediu 
-Absolvirea unui curs in domeniul urbanismului in situatia in care 

studiile absolvite nu sunt in domeniu.

Concursul pentru ocuparea  postului urmeaza sa se desfasoare in data
de 22  martie  2017,ora 10,00-proba scrisa,iar in data de 24 martie 2017,ora 
10,00-inteviul,la sediul Primariei comunei Dezna.

 
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile 

de la data publicarii anuntului.
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Comisia de concurs va avea urmatoarea componenta:

1.Crisan Ioan- secretarul comunei Birsa
2.Marc Constantin-secretarul comunei Dezna
3.Reprezentant ANFP

Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarea componenta:

1.Faur Marcela-secretarul comunei Buteni
2.Burta Angelica-Sef Birou financiar-contabil,resurse 

umane,investitii,administrativ din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Dezna

3.Reprezentantul ANFP

In situatia unui aviz favorabil,va rugam sa desemnati reprezentantul 
ANFP in cele doua comisii.

Mentionam ca Planul de ocupare al functiilor publice pentru anul 
2017 a fost aprobat de catre Consiliul local al comunei Dezna prin 
Hotararea nr.65/25 noiembrie 2016 ,hotarare care este comunicata ANFP pe
portalul nostru.

Va multumim !

Cu stima,

P R I M A R ,

NEAGA OVIDIU MIRCEA


