
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI                                                                                                 
COMUNA IBÃNEŞTI  

PRIMAR   

 

A N U N T 
 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), 

coroborate cu dispoziţiile H.G. nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 

PRIMARIA COMUNEI IBANESTI, judetul Botosani, organizeaza concurs de ocupare a funcţiei publice de 

executie vacante de INSPECTOR, clasa I, grad profesional asistent – birou cadastru, din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului Comunei  Ibanesti. 

 

Concursul va avea loc la sediul Primariei Comunei Ibanesti,  judetul Botosani,  în data de 24.04.2019, 

ora 10,00 – proba scrisă şi în data de 25.04.2019 ora 10,00 – interviul(dupa perioada de solutionare a 

contestatiilor).  

 

   Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din 

H.G.nr. 611/2008 modificată şi completată, respectiv: 

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; 

b) copia actului de identitate; 

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

d) cazierul judiciar; 

e) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 

sanitare abilitate; 

f) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de 

poliţie politică.  

 

          Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primariei comunei Ibanesti, judeţul Botoşani, în 

termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului.   

          Selecţia   dosarelor  se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a 

dosarelor. 

      

         Condiţii generale: 

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici cu completarile si modificarile ulterioare, respectiv: 

„Art. 54. - Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:  

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

unsaved://LexNavigator.htm/#ANEXA3#ANEXA3


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; (literă modificată prin art. 72 din Legea nr. 187/2012 - publicată 

la 12 noiembrie 2012, în vigoare de la 1 februarie 2014) . 

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.” 

 

   Condiţii specifice: 

- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta. 

- Vechime in specialitatea studiilor – 1  an. 

 

 Comisia de concurs si Comisia de soluţionare a contestaţiilor vor fi constituite în conformitate cu 

prevederile art. 26, alin. (2), din H.G. nr. 611/2008, actualizată. 

 

         Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Ibanesti, judeţul Botoşani, şi/sau la nr. de 

tel/fax: 0231619755/0231619759. Persoana de contact:  primar, ing. ROMICA MAGOPET. 
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