ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
NR. 18073/ 03.11.2021
ANUNT
În conformitate cu dispoziţiile art.618 alin.1 lit.b și alin.3 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
raportat la prevederile H.G.R. nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare, Primăria municipiului Petroşani organizează în baza art. II din Legea
nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de
polițist local cls.I, gradul profesional superior, în cadrul Compartimentului disciplină în construcţii, protecţia
mediului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani;
Concursul de recrutare se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr.
93 şi constă în proba scrisă în data de 06.12.2021, ora 1000, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior, cu
respectarea termenelor prevăzute de H.G.R. 611/2008.
Condiţii generale:
- Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ:
a)are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se
face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare
psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g)îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h)nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra
autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals
ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i)nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în
executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive
disciplinare în ultimii 3 ani;
k)nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
Condiţii de participare la concurs:
-studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în oricare
dintre domeniile ingineria mediului, ingineria sanitară și protecția mediului, ecologie și protecția mediului
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice: minimum 7 ani.
-perioada de depunere a dosarelor de concurs 03.11.2021-22.11.2021, ora 16;
Persoana de contact Popescu Iuliana, consilier cls. I, gradul profesional superior, telefon 0254541220
int.119, fax 0254545903, e-mail iulia.popescu@primariapetrosani.ro sau la sediul Primăriei Municipiului
Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, județul Hunedoara.
Atribuţiile postului:
 se subordonează șefului biroului Disciplină în construcții, protecția mediului având următoarele atribuții
specifice:
 identifică și sesizează autorităților și instituțiilor publice competente, cazurile de nerespectare a normelor
legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică și propune măsuri în consecință;
 participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;
 identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ teritoriale
sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice
de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora; veghează la respectarea normelor privind
protejarea și conservarea spațiilor verzi; verifică respectarea obligațiilor privind întreținerea curățeniei de către
instituțiile publice, operatorii economici, persoanele fizice și juridice, respectiv curățenia fațadelor, a locurilor de
depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodărești, a terenurilor aferente imobilelor pe care le dețin sau în
care funcționează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor și
spațiilor verzi;
 verifică respectarea normelor privind păstrarea curățeniei în locurile publice, ia măsuri de protecție a
mediului în zonele de agrement;

 veghează la aplicarea legilației în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide și solide pe domeniul public,
în ape curgătoare și în lacuri;
 verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor îndepărtarea zăpezii și a
gheții de pe căile de acces, dezinsedția și deratizarea imobilelor;
 verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice potrivit legii;
 verifică ridicarea deșeurilor menajere de către operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu
graficele stabilite;
 verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competențelor
specifice autorităților administrației publice locale;
 verifică și soluționează potrivit competențelor specifice sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor
legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;
 participă alături de alte instituții cu atribuții în domeniu la acțiuni și controale tematice;
 pune în aplicare hotărârile consiliului local Petroșani cu privire la activitățile de protecția mediului;
 constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor
prevăzute la art.9, lit.j din Legea 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabilite în
sarcina autorităților administrației publice;
 respectă legislația în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și instrucțiunile specifice de lucru;
 îndeplinește alte sarcini dispuse de șefii superior ierarhic.
Bibliografia pentru concurs:
 Constituţia României, republicată;
 Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, titlul I și II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 155/2010 a politiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare și funcționare a politiei locale;
 O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;
 O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările și completările
ulterioare;
 O.U.G nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare
 Legea nr. 24/2007*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Tematica pentru concurs:
 Respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și
combaterea incitării la ură și discriminare
 Reglementări privind administrația publică locală
 Reglementări privind funcția publică
 Reglementări privind protecția mediului
 Reglementări privind regimul deșeurilor
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările,
modificările şi completările acestora.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele acte:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi
perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste
vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru
exercitarea profesiei;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau
adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile
prevăzute de legislaţia specifică.
Din adeverinţa menţionată la litera e) trebuie să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia ocupată,

nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă
acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia
documentului prevăzut la litera c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail a
instituţiei.
Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz,
candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea
informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de
concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora
organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul
solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică
competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel
instituţional.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul
autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.
La depunerea dosarului trebuie să prezentaţi actele menţionate mai sus şi în original.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et.2, cam. 24.

Primar,
Florin Tiberiu Iacob - Ridzi

Compartiment resurse umane,
Popescu Iulian

