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În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Consiliul Judetean
Teleorman, organizeaza la sediul sau, situat în Alexandria, str. Dunarii, llf. 178,
judetul Teleorman, concurs de recrutare pentru 2 functii publice de executie,
vacante, din cadrul Directiei Dezvoltare Locale - Compartimentul transporturi
judetene, astfel:

1 functie publica de executie, vacanta , de consilier clasa 1 gradul
profesional superior, treapta de salarizare 2;

1 functie publica de executie, vacanta , de inspector clasa 1 gradul
profesional principal, treapta de salarizare 1;

I. Probele stabilite pentru concurs sunt :
- proba scrisa - 16.02.2011, orele 10°°;
- interviul - 18.02.2011, orele 15°°.
II. Conditii de desfasurare concurs:
- concursul se va desfasura la sediul Consiliului Judetean Teleorman
- dosarele se depun pâna la data de 04.02.2011, orele 1700, la sediul

Consiliului Judetean Teleorman ..
ill. Conditiile de participare la concurs sunt:
- candidatii trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din

Legea llf. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si
completarile ulterioare;

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii
superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în
domeniul Stiinte ingineresti: - Ingineria autovehiculelor- Autovehicule rutiere si

- Ingineria mecanica - Inginerie mecanica
- vechime în specialitate a studiilor necesare exercitarii functiei publice:

1. pentru functia publica de executie, vacanta, de consilier clasa 1 gradul
profesional superior, treapta de salarizare 2 - minim 9 ani;

2. pentru functia publica de executie, vacanta, de inspector clasa 1
gradul profesional principal, treapta de salarizare 1 - minim 5 ani;

- cunostinte operare PC;
Cei interesati, vor depune la Serviciul financiar-contabilitate} resurse umane

si monitorizare functii publice, camera 125, un dosar de înscriere care va cuprinde
urmatoarele acte:

a) formularul de înscriere;



b) copia actului de identitate~
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor

specializari~
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste

vechimea în munca si, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare
ocuparii functiei publice~

e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel

mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al

candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a

desfasurat activitati de politie politica.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data,

numele emitentului si calitatea acestuia, în fonnatul standard stabilit de Ministerul
Sanatatii Publice.

Copiile de pe actelor solicitate se prezinta în copii legalizate sau însotite de
documentele originale pentru conformitate cu originalul .

CaZiel1l1judiciar poate fi înlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere.
În acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de

a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul
desfasurarii concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucratoare de la data la care a
fost declarat admis în urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului
administrativ de numire.

Formulâl1l1 de înscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretâl1l1
comisiei de concm's din cadl1l1 autoritatii sau institutiei publice organizatoare a
concursului.

În ziua concursului, candidatii vor avea asupra lor caItea de identitate.
Bibliografia de studiu pentI1l concurs este cea afisata atât alaturat cât si pe

site-ul Consiliului Judetean Teleorman \Vww.cjteleorman.ro .
Pentru eventuale relatii suplimentare, solicitantii se pot adresa la Serviciul

financiar-contabilitate, resurse umane si monitorizarea functiilor publice al
Consiliului Judetean Teleonnan, camera 125, telefon 311202, interior 366.
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CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN,

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de recrutare pentru functiile publice de executie, vacante, de
consilier, clasa 1, gradul profesional superior, treapta de salarizare 2 si inspector,

clasa 1 , gradul profesional principal, treapta de salarizare 1 din cadrul Directiei
Dezvoltare Locale - Compartimentul transporturi judetene

1) Legea m.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
(M.O.m.123/20.02.2007), cu modificarile si completarile ulterioare;

2) Legea m.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata (r2)
(M.O. m.365 /29.05.2007), cu modificarile si completarile ulterioare;

3) Legea m. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici,
republicata, (M.O. m.525/02.08.2007);

4) Legea m.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice,
(M.O.m. 254/21 .03.2006), cu modificarile si completarile ulterioare;

5) Ord. m. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru pentru
efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini - cadru al
serviciilor de transport public local (M.O. nr. 807/ 27.11.2007);

6) Legea serviciilor de transport public local m. 92/2007 ( M.O. m. 262/
19.04.2007), cu modificarile si completarile ulterioare;

7) Ord. m. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii
serviciilor de transport public local m. 92/2007,(M.O.m.824/ 03.12.2007);

8) Ordinul m. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de
acordare a autorizatiilor de transport în domeniul serviciilor de transport
public local (M.O. m. 756/ 07.11.2007).
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