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Primdria municipiului Rddduti organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant, pe
durata nedeterminata, de consilier juridic, grad profesional debutant, in cadrul aparatului de lucru
al Consiliului Local Radauti:

Conditii de participare/specifi ce:
- studii superioare juridice - absolvite cu diploma de licenta;
- cunostinte medii de operare pe calculator.

Conditiile generale pentru ocuparea acestui post, respectiv de consilier juridic debutant, sunt
cele stabilite cf. art.3 din HG nr.28612011, dupa cum \rmeazai
a) are cetdlenia romene, cet6tenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apa(in6nd Spatiului Economic European qi domiciliul in RomAnia;
b) cunoagte limba romdn5, scris gi vorbit;
c) are varsta minimd reglementatd de prevederile legale;
d) are capacitate deplind de exerciliu;
e) are o stare de sAnetate corespunzAtoare postului pentru care candideazd, atestati pe baza

adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unititile sanitare abilitate;
f) indeplineqte condiliile de studii gi, dupd caz, de vechime (nu este cazul) sau alte condilii

specifice potrivit cerinlelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatd definitiv pentru siv6rgirea unei infracfiuni contra umanitalii, contra
statului ori contra autoritelii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicS infdptuirea
justiliei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infracliuni sdv6rgite cu intentie, care ar
face-o incompatibilE cu exercitarea functiei, cu exceplia situaliei in care a intervenit reabilitarea.
Data si ora deslEsurarii concursului:

- proba scrisd: 6 mai 2014, ora 10,00;
- interviul: I mai2014, ora 12,00.

Locul de desltsurare 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 de depunere al
dosarelor.

1. Pentru inscrierea la concurs candidalii vor prezenta un dosar de concurs care va conline
urmdtoarele documente:

a) cerere de inscriere la concurs adresati primarului Municipiului Radauti;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestA identitatea, potrivit legii, dupd

caz;
c) copiile documentelor care sA ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atesta efectuarea

unor specializdri, copiile documentelor care atestl indeplinirea conditiilor specifice;
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/ d) copia carnetului de munc6, conformd cu originalul, sau, dupd "&2]T
ateste vechimea in munc5, in meserie gi/sau in specialitatea studiilor (nu este cazul, deoarece
postuI nu necesita conditii de vechime in specialitatea studiilor);

e) cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rdspundere cI nu are antecedente penale care s5-
I faci incompatibil cu func{ia pentru care candideazd;

f) adeverinli medical[ care sA ateste starea de san[tate corespunzdloare eliberatd cu cel mult 6
luni anterior derulErii concursului de citre medicul de familie al candidatului sau de cdtre
unit5lile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;
(2) Adeverinla care atesti starea de sdndtate contine, in clar, numirul, data, numele

emitentului gi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Slndtdlii.
(3) in cazul documentului prevdzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selec(ia

dosarelor, care a depus la inscriere o declaralie pe propria rispundere cE nu are antecedente
penale, are obligalia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai
tdrziu pdn[ la data desfEgurdrii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele de mai sus se prezintd insotite de documentele originale, care se
certificd pentru conformitatea cu originalul de c6tre secretarul Municipiului Radauti, sau in copii
legalizate.

Relatii suplimentare se obtin de la camera 20 - serviciul administratie publica locald,
resurse umane, relatii cu publicul sau la telefoanele 0230/561140, 02301562931.

$ef serviciu administralie publicS,
Mitric Elena-Livia
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stabilita de catre conducatorul institutiei, in vederea organizarii concursului pentru
ocuparea postului de consilier juridic debutant in cadrul Aparatului de Lucru al Consiliului

Local Rddduti

l.Legea nr. 21512001- Legea administraliei publice locale, repubiicatd;
2.Legea nr. 55412004, privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;
3.Ordonanta nr. 2712002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu
modifi carile si completarile ulterioare;
4.Legea nr. 39312004, privind Statutul alegilor locali, cu modificarile si completarile
ulterioare;
5.Ordonanta nr. 3512002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si
functionare a consiliilor locale cu modificarile si completarile ulterioare;
6.Legea rn. 21311998, privind bunurile proprietate publicd, cu modificarile si completarile
ulterioare;
T.Legea w. 53 12003, Codul muncii, republicat;
8.Legea nr. 47712004, privind Codul de conduitd a personalului contractual din autodtAlile
qi instituliile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
9.Codul civil, aclualizat
10.Codul de procedura civila, acttalizat


