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ANUNŢ
privind ocuparea prin transfer a unei funcţii publice de execuţie vacante
în cadrul Primăriei comunei Topraisar
În conformitate cu prevederile art. 148 şi art. 149, alin. 1 – 5 din H.G. nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, precum şi cu prevederile art. 90 alin. 1 lit. “b” coroborat cu
art. 90 alin. 5 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici r2 ,
cu modificările şi completările ulterioare, aparatul de specialitate al Primarului
comunei Topraisar, cu sediul în comuna Topraisar, strada Școlii, nr.15, anunţă
ocuparea prin transfer la cerere a unei funcţii publice de execuţie vacante de
inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Stare civilă.
Condiţii specifice de ocupare a funcţiei publice de execuţie:
 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată sau echivalentă;
 condiţiile minime de vechime: 9 ani în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice;
 Cunoştinţe operare calculator: nivel mediu.
Funcţionarii publici interesaţi vor depune la Compartimentul Resurse Umane
din cadrul Primăriei comunei Topraisar, în termen de 20 de zile de la data afişării
anunţului, cererea de transfer, însoţită de curriculum vitae – tip EUROPASS.
În situaţia în care vor fi depuse mai multe cereri de transfer pentru aceeaşi
funcţie publică de execuţie vacantă, Primăria comunei Topraisar va organiza un
interviu cu funcţionarii publici solicitanţi, în temeiul prevederilor art. 149 alin. 5
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici.
În cazul în care există un singur funcţionar public înscris pentru ocuparea
prin transfer la cerere a postului vacant, acesta este declarat admis, aprobându‐i‐se
solicitarea de transfer la cerere de către conducătorul instituţiei.
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa Compartimentului Resurse
Umane ‐ tel. 0241/785.433.
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