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Nr. 6597 din 26.10.2020

ANUNȚ
din data de 26.10.2020
privind ocuparea, prin transfer la cerere, a funcției publice vacante de secretar
general al unitatii administrativ teritoriale oras Fierbinti Targ
Unitatea administrativ teritoriala Oras Fierbinti- Targ anunță ocuparea prin
transfer la cerere, a unui post vacant de secretar general al unitatii administrativ
teritoriale, în conformitate cu dispozițiile art. 506 alin. (8) şi alin. (9) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
Denumirea funcției publice: secretar general al unitatii administrativ teritoriale
Nivelul postului: funcție publică de conducere
Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de
lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul
stiintelor juridice ;
Vechime de cel putin 7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei
publice de conducere ;

-

Documente necesare și dată limită
Persoanele interesate sunt invitate să depună la secretariatul Primariei orasului Fierbinti
-Targ, din strada Calea Bucuresti nr.18, in termen de 10 de zile de la publicarea acestui
anunț următoarele documente:
- cerere de transfer;
-

copia actului de identitate sau orice alt document care să ateste identitatea,
potrivit legii, după caz;

-

Curriculum vitae;

-

Copii ale actelor doveditoare privind indeplinirea conditiilor de studii;

-

acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ;

-

adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte functia publica
detinuta in prezent precum si inexistenta sanctiunilor disciplinare;

-

Precizăm că potrivit dispozițiilor art. 506 alin. (8) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, „transferul la cerere se face la solicitarea
funcţionarului public şi cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei
publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public.
Autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia s-a aprobat transferul la
cerere al funcţionarului public înştiinţează cu celeritate autoritatea sau
instituţia publică în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcționarul public,
despre aprobarea cererii de transfer. În termen de maximum 10 zile lucrătoare
de la primirea înştiinţării, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în care
îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public are obligaţia să emită actul
administrativ de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarului public,
cu precizarea datei de la care operează transferul la cerere. Data de la care
operează transferul la cerere nu poate depăşi

Prezentul anunt a fost afisat azi, 26.10.2020, pe pagina de internet a Institutiei Primaria
Orasului Fierbinti-Targ, la sectiunea : Anunturi

