
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI  MARGINEA 

Comuna Marginea nr.2241, judeţul Suceava, cod 727345;Tel/Fax 0230 416203, margineaprimaria@yahoo.com 

______________________________________________________________________ 

Nr.7004 din 27.05.2022 

 
ANUNȚ 

 
 UAT comuna Marginea cu sediul în comuna Marginea, nr.2241, județul Suceava, anunță 
organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale 
din cadrul Compartimentului urbanism, administrarea domeniului public și privat și administrativ, 
astfel: 
 1.un post de inspector de specialitate gradul II 
 Condiții de participare/specifice: 
 -studii superioare în domeniul științe inginerești sau inginerie civilă cu specializările specifice– 
absolvite cu diploma de licență sau echivalentă; 
 -bune abilități de utilizare a calculatorului; 
 Vechimea în specialitatea studiilor:  
 -minim 1 an; 
 Data și ora desfãșurării concursului: 
 -proba scrisă: 23 iunie 2022 ora 10.00; 
 -proba interviu: 27 iunie 2022 ora 10.00; 
 Locul de desfãsurare a concursului: sediul Primăriei comunei Marginea – comuna Marginea 
nr.2241, județul Suceava.  
 2.un post de inspector de specialitate debutant 
 Condiții de participare/ specifice: 
 -studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: științe sociale și politice sau științe 
economice; 
 -bune abilități de utilizare a calculatorului; 
 Vechimea în muncă – nu este cazul. 
 Data și ora desfãșurării concursului: 
 -proba scrisă: 23 iunie 2022 ora 10.00; 
 -proba interviu: 27 iunie 2022 ora 12.00; 
 Locul de desfãșurare a concursului: sediul Primăriei comunei Marginea – comuna Marginea 
nr.2241, județul Suceava.  
 3.un post de muncitor calificat II 
 Condiții de participare/specifice: 
 -studii generale/profesionale; 
 -un act care să ateste calificarea într-un domeniu de activitate; 
 -vechime necesară: minim 1 an; 
 -constituie avantaj deținerea permisului de conducere, minim categoria B; 
 Data și ora desfãșurării concursului: 
 -proba scrisă: 23 iunie 2022 ora 10.00; 
 -proba practică: 23 iunie 2022 ora 12.00; 
 Locul de desfãsurare a concursului: sediul Primăriei comunei Marginea – comuna Marginea 
nr.2241, județul Suceava.  
 Condițiile generale pentru ocuparea acestor posturi sunt cele stabilite conform prevederilor art.3 
din Anexa la HGR  nr.286/2011, dupa cum urmează: 
 a).are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 



 b).cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
 c).are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
 d). are capacitate deplină de exerciţiu; 
 e).are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
 f).îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 
 g).nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
  
 Termenul de depunere a dosarelor:  
     -10 zile lucratoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României –partea a III a 
și pe site-ul Primăriei comunei Marginea, iar selecția dosarelor se face în termen de 2 zile lucratoare de 
la data expirării termenului de depunere a dosarelor. 
        1.Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 
următoarele documente: 
     a)cerere de înscriere la concurs adresată primarului comunei Marginea; 
     b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
     c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor 
specializari, precum și copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice ale postului 
solicitate de autoritatea sau instituția publică; 
     d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau 
în specialitatea studiilor, în copie;  
      e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
     f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 
abilitate; 
     g)curriculum vitae; 
    (2)Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
    (3)În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, 
care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia 
de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 
desfăşurării primei probe a concursului. 
 Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității 
copiilor cu acestea. 
    Copiile de pe actele de mai sus se prezintã însoțite de documentele originale, care se certificã pentru 
conformitatea cu originalul de cãtre secretarul comunei Marginea, sau în copii legalizate.  

 Informații privind bibliografia de concurs, fișa postului sau alte informații suplimentare se pot 
obține la sediul UAT comuna Marginea, nr.2241, județul Suceava, tel/fax 0230 416203 int.104 e-mail: 
margineaprimaria@yahoo.com. 
 
  
  
        PRIMAR,        Secretar general comună, 
Gheorghe LAZAR       Adrian-Valentin ONCIUL 


