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. Primdria municipiului Rddduti organizeaza concurs pentru ocuparea posturui vacant, pe
durata nedeterminata, de consil ier j uridic, grad profesional debutant, in cadrul'aparatului de lucru
al Consiliului Local Radauti:

Conditii de participare/specifi ce:

^ -. : studii superioare juridice - absolvite cu diplomade licenta;
Conditiile generale pentru ocuparea acestui post, respectiv de consilier juridic debutant, sunt
cele stabilite cf. art.3 din HG nr.2g6l201l, dupa cum ri."uru,
a) are cetdtenia romana, cetdlenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparJinAnd Spajiului Economic European qi domiciliul in Rom6nia;
b) cunoagte limba romAnd, scris gi vorbit;
c) are vArsta minimd reglementati de prevederile legale;
d) are capacitate deplind de exerciliu;
e) are o stare de sanatate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestat|, pe baza

adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitelile sanitare abilitate; '
f) indeplinegte condiliile de studii gi, dupi caz, de vechime (nu este cazul) sau alte condijii

specifice potrivit cerinlelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat[ definitiv pentru sivdrgirea unei infrac]iuni contra umanifilii, contra
statului ori c-ontra autoritalii, de serviciu sau in legiturd cu serviciul, care impiedici infEptuirea
iustiliei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a-unei infracliuni sdvarqite cu intenlie, iare ar
face-o incompatibili cu exercitarea funcliei, cu exceplia situaliei in care a intervenit r"ubilitu."o.
Data si ora deslisurarii concursului:

- proba scrisd: 30 martie 2015, ora 10,00;
- interviul: I aprilie 2015, ora 14,00.

Locul de desllsurare a concursului: sediul institutiei - municipiul Rddduti, str. piata Unirii. nr. 2.
Termen de depunere a dosarelor: 10 zile lucratoare de la data afisarii anunlului, iar selectia
dosarelor se face in termen de 3 zile lucratoare, de la data expirarii termenului ae'a"pune." at
dosarelor.

l. Pentru inscrierea Ia concurs candidatii
urmetoarele documente:

vor prezenta un dosar de concurs care va conline

a) cerere de inscriere la concurs adresat[ primarului Municipiului Radauti;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care ateste identitatea, potrivit legii, dup6

cazi

c) copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor qi ale altor acte care ateste efectuarea
unor specializiri, copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifice;

d) copia carnetului de munci, conformd cu originalur, sau, dup! caz, o adeverinli care si
ateste vechimea in munc6, in meserie qi/sau in spicialitatea studiilor (nu este cazul, deoarece
postul nu necesita conditii de vechime in specialitatea studiilor);



_ -e) 
cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rispundere ci nu are antecedente penale care si-

I facl incompatibil cu func{ia pentru care candideazi;
{) adeverinJi medical[ care sd ateste starea de senAtate corespu nzdtoare eliberat6 cu cel mult 6

luni anterior derutdrii concursului de cltre medicul de familie al candidatului sau de c6tre
unitSlile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;
(2) Adeverinla care atesta starea de sdn5tate conline, in clar, numdrul, data, numele

emiten^tului gi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul s6n[telii.
13) In cazul documentului prevdzut la alin. (l) lit. e), candidatul declarat aimis la seleclia

dosarelor, care a depus la inscriere o declaralie pe propria rispundere cd nu are antecedente
penale, are obligatia de a completa dosarul de 

"on.u.i "u 
originilul cazierului judiciar, cel mai

tArziu pdni la data desftguririi primei probe a concursului.

copiile de pe actele de mai sus se prezintd insotite de documentele originale, care se
certifica pentru conformitatea cu originalul dJ citre secretarul Municipiului Radau-ti, sauin copii
legalizate.

Relatii suplimentare se obtin de la camera 20 - serviciul administratie public6 local6,
resurse umane, relatii cu publicul sau ra telefoanele 02301561140. 0230/56293r.

$ef serviciu administratrie publice,
Mitric Elena-Livia
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