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Serviciui Publie Comunjtar Local de Evideuta Persoauelor Tecuci, cu sediul in Tecuci, str. 
Eiena Doamna, ur. I, Jud. alati, organizează  concurs in perioacla: 28.01.2019 * proba scrisa, ora 1000  (ia 
sediui instirutiei) ş i 30.0 1 .20 19 ora 160q —iuterviai (a secliui instituiei), în vederea ocup ării func ţiei pubiice 
de execu ţie vacante în structura orgauizatoric ă  a SPCLEP Tecuci, respectiv: 

- 1 fuuctie publica de cxecatic de consilier, grad profesional principal « Compartiment 
Inregistrari Nasteri, din cadrul SPCLEP Tecuei; 

Candidaţii trebuie să  îndeplincasc ă  cond ţiiic prevăzute cle art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutui func ţionariior publici (r2), cu nodifu ăriie şi coupietări1e uiterioare. 

Conditîi de partieipare: 
studii universitare de iicenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de Iunga durata, 

ahsolvire cn diplorua de licenta sau echivalenta; 
- vechirne îri speciaiitatea stucliiior necesare exercit ării [uncţiei publice: 5 ani; 
Dosarul cle concurs va cupriude docuinentele prevazue de ari 49 din Hctărârea Guvernului 

nr. 6i/2OO8 j,enrru aprobarea liorineior privind organizarea Şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
puiici, modifcată  şi republicata: 

Copiiîe dupa actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta insotite de documentele 
originaie ear Or i ceitificate pentru conforrnitate de catre secretarul comisiei de concrirs sau in 
copi [ega!iza:. 

iosrele dr însezirc 4z coucurs se vor depuue în termen de 20 de zile de la elata publicării 
ananţalui îu MoaioruI 0icia1 a loru ăuiei, .artea aMI-a 27 22 -501.209 ia sedial SPCUEP 
Tecuci 

Pe1aţii supihnentare se pot bire de la sediui SPC[..EP Tecuci. 
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Legea nr.1.88/1999 privirid statutui fuiicioriarilor publici, 
republicată, eu modicărie şi cornpetăriie ulterioare; 

Legea nr. 7/ 2004 privind Codui de conduită  a func ţionari1or 
publici, republicată, cu rnodificăriie şi cornpletările ulterioare; 

Legea adrninistraţiei. pubiice locale rir, 2 1. 5/200 l, repubiicată,cu 
rnodi.ficările şi con-ipletările ul.terioare; 

Constitutia .i.rnani.e 
Legea rir. i 1 9/1 996 diri 6/1 0/1996 cu privire ia actee de stare 

civilă, cu modificarile si cornpietarile ulterioare; 
1o ărârea rir. 64/2011 din 26/01/2011 peritru aprobarea 

iVetodoiogiei eu privire la apiicarea unitar ă  a dispozi.iilor n naterie 
de stare civil ă , 

Ordoriarra rir. 41/2003 diri 30/01/2003 privind dobândirea şi 
schirnbrea pe cale admiriistrativ ă  a riuirielor persoanelor fizice, cu 
inodificariie si cornpletari?e ulterioare 
- Legea 27/2009 republicata, cu irod.ificriIe şi corripie ăriie 
uiterioare 

Leea 320i0 privind Codui de procedura civila 
Lege 	/i99i a eetateriei Romane 
O(i. 41/2003 privind dobaridirea si sclirribarea pe cale 

administrativa a numeior persoarielor fizice 
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