privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcfii publice de execu{ie de inspector
clasa I, grad profesional asistent, in cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Lunca Banului, compartimentul agricol
In temeiul prevederilor art.90 alin.(1) lit.b), alin.(2), (5)-(7) din Legea nr.t88/1999 privind Statutul
Functionarilor Publici, (r2), cu modificdrile gi completdrile ulterioare 9i a1e art.148 9i 149 alin.(l)-(S) din
Hotdrdrea Guvemului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea Si dezvoltarea carierei
funclionarilor publici, crt modificdrile qi completdrile ulterioare, anunti ocuparea unei func(ii publice de
executie vacante, prin transfer la cerere,
Transferul la cerere se face intr-o func1ie publici de aceeagi categorie, clasd qi grad profesional sau
intr-o functie publicd de nivel inferior, gi poate avea loc numai pentru fimclionarii publici incadrali in
autoritAfi sau institulii publice din administralia publicd locala gi care indeplinesc condiliile specifice
prevAzute in figa postului pentru functia public6, conform prevederilor art.90 alin.(5) din Legea nr. 188/ 1999
privind Statutul Funclionarilor Publici, (r2), cu modificf,rile gi completdrile ulterioare, dupd cum urmeazd:
- Inspector, clasa I, grad profesional asistent in resurse umane;
- Studii universitare de licentd absolvite cu diplomd, respectiv studii superioare de lungi duratl
absolvite cu diplomd de licen{d sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice/economice/adminishative;
- Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitdrii funcliei publice de minim 1 an;
- Cunoqtinle operare calculator de nivel mediu.
Functionarii publici interesali vor depune, in termen de 20 de zile de la data afigdrii anunlului la
sediui institutiei, respectiv in perioada 1 1 . 12.201 8 - 31.12.2018 urmetoarele documente:

a)
b)
c)
d)
e)

cerere de transfer;

cuniculum vitae ;
copia actului de identitate;
copiile actelor de studii qi ale altor acte care ateste efectuarea unor specializdri;
copia cametului de muncd sau adeverinle care sA ateste vechimea in muncd gi in specialitatea
studiilor necesare ocuparii firncliei publice;
o adeverint6 eliberatd de cdtre institulia angaj atoare care sA ateste calitatea de angajat gi Ihnclia
pe care o ocupd in prezent.
Documentele solicitate in copie vor fi prezentate in copie legalizatd sau insolite de documentele
originale, pentru certifi care.
In situatia in care vor fi depuse mai multe cereri de transfer pentru funclia publicd de execulie
vacarti, primaria Lunca Banului va organiza un interviu cu funclionarii publici solicitanli, in termenul
prevAzut de prevederile afl.149 alin.(5) din HotdrArea Guvemului rc.61112008, cu modificdrile gi
complet6rile ulterioare, data, ora qi locul suslinerii interviului fiind publicat la sediul primariei qi pe site-ul
primariei.
In cazul in care exista un singur functionar public inscris pentru ocuparea prin transfer la cerere a
postului vacant , acesta este admis, aprobandu-i-se solicitarea de haasfer la cerere de catre conducerea
institutiei.
Relalii suplimentaxe se pot obtine zilnic, de luni p6nd vineri, in intervalul orar 09.00 - 16.30, la
telefon 0235/483503.

f)

Publicat astazi,l 1.12.20181a sediul primariei Lunca Banului si pe site-ul primariei.

