
 

ANUNŢ 

 

COMUNA FAUREI,  cu sediul în comună FAUREI,  judeţul NEAMT, 

organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe 

perioada determinata, de: CONSILIER I in cadrul proiectului „Dezvoltarea 

infrastructurii culturale si recreative din comuna Faurei, judetul Neamt, 

prin amenajare spatiu verde”, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.   

 

Concursul se va desfăşura astfel:   

- Proba scrisă în data de 23.06.2021,  ora 10.00 ,  

- Proba interviu în data de 25.06.2021,  ora 10.00, 

 

 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 

- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta; 

- vechime 6 luni; 

-permis categoria  B. 

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 

10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 

României, Partea a III-a la sediul Primariei comunei Faurei 

 

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei comunei Faurei, persoană de 

contact: LAPUSNEANU CONSTANTIN telefon 0233762006,            fax 

0233762005. 

 

PRIMAR 

Bujor Petrica 

 

 



BIBLIOGRAFIE 

 

- Constitutia Romaniei–republicata; 

 

- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul III 

al Părţii a VI a şi Partea VII; 

 

- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii; 

 

- Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă: 

Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23 

 

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, 

constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor 

europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora; 

 

- HOTĂRÂRE nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 

fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora; 

 

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privindgestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; 

 

- HOTĂRÂRE nr. 93 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 

 

- HOTĂRÂRE nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

effectuate încadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social European şi Fondul de coeziune 2014-2020. 

 

NOTA 

Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie. 
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