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HOTARAREA NR.67/15.10.2012
REFERITOR LA: Aprobarea criteriilor de participare *i a procedurii de organizare a concursului
pentru ocuparea postului vacant de director al Serviciului Public Administrarea Pietelor, Caracal din
subordinea Consiliului Local al municipiului Caracal
EXPUNERE DE MOTIVE:
Prin H.C.L. nr.20 din 31.07.2012 s-a aprobat organigrama
statul de functii pentru Serviciul
Public Administrarea Pietelor, Caracal.
Numirea conducdtorilor serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat
potrivit procedurilor Si criteriilor aprobate de Consiliul Local, la propunerea Primarului, in conditiile
Legii 215/2001, privind administratia publics locals, republicatd (rl) cu modifickile Si completdrile
ulterioare.

AVAND IN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr.13360/10.10.2012 al Directiei Resurse Umane ;
- H.C.L. nr.20 din 31.07.2012 privind aprobarea organigramei §i statului de functii pentru
Serviciul Public Administrarea Pietelor, Caracal;
-H.G. nr.384/2004 privind exercitarea comertului cu produse Si servicii de piatd in unele zone
publice;
-H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar pldtit din fonduri publice;
-Legea nr. 53/2003, republicatd, Codul muncii, cu modificarile completarile ulterioare;
-O.U.G. nr.36/2009 cu privire la rectificarea bugetard pe anul 2009 §i reglementarea unor mdsuri
financiar-fiscale, cu modificdrile completarile ulterioare;
- Legea nr.284/2010, Lege cadru privind salarizarea unitard a personalului pldtit din fonduri
publice;
-Prevederile art.36, alin(2), lia„a", coroborat cu alin(9)
art.63 alin(7) din Legea nr. 215/2001,
privind administratia publicd locals, republicatd (rl) cu modifickile §i completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicd locals, republicatd,
completatd modificatd;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTARASTE:
Art.l. Se aprobd criteriile de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de director
al Serviciului Public Administrarea Pietelor, Caracal, din subordinea Consiliului Local al municipiului
Caracal, conform anexei nr.1 la prezenta hotardre.
Art.2. Se aproba procedura de organizare a concursului pentru ocuparea postului vacant de
director al Serviciului Public Administrarea Pietelor, Caracal, din subordinea Consiliului Local al
municipiului Caracal, conform anexei nr.2 la prezenta hotdrare.

Art.3 Primarul municipiului Caracal prin aparatul de specialitate: Directia Resurse Umane §i
Serviciul Public Administrarea Pietelor, Caracal, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotardri.
Art.4.- Prezenta hotärdre se comunica Institutiei Prefectului Judetului Olt, Primarului Municipiului
Caracal, Directiei Resurse Umane Serviciului Public Administrarea Pietelor, Caracal.
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Anexa nr. 1 la
HCL nr.V,411° /D/2

Criterii de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de
director al Serviciului public Administrarea Pietelor Caracal
In vederea participarii Ia concurs, candidatii trebuie sä indeplineasca cumulativ
urmatoarele conditii :

Criterii generale de participare la concurs :
are cetatenia romand i domiciliul stabil in Romania;
cunoate limba romana scris vorbit;
are capacitate deplind de exercitiu;
are o stare de sanatate corespunzatoare postullui pe care candideazd, atestata
prin adeverinta medicald,eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare
abilitate;
-sa nu fi fost condamnata pentru savar§irea unei infractiuni contra
umanitatii,contra statului,ori contra autoritatii, de serviciu sau in legaturd cu serviciul,
care impiedica infaptuirea justitiei, de fals on a unor fapte de coruptie, sau a unei
infractiuni savaqite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei,
cu exceptia situatei in care a intervenit reabilitarea;
sä nu fi desfawrat activitdti de politie politics, astfel cum este definta prin
lege.
Dosarul de inscriere la concurs va contine alaturi de actele care dovedesc
curriculum vitae din care sa rezulte
indeplinirea conditiilor de participare
activitatea deslawrata anterior.
Criterii specifice de participare Ia concurs :
studii superioare de lungd duratä absolvite cu diploma de licenta sau
echivalenta
vechime in specialitatea studiilor absolvite de mim 2 ani;
disponibilitate pentru program de lucre prelungit;
-aptitudini legate de procesul decizional, de organizare coordonare de analiza
i actiune strategics, control §i depistare a
sinteza, lanificare
publicul,
deficientelor,capacitate relationald cu superiorii, colegii, subordonatii
spirit de intiativa;
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Anexa nr. 2
La HCL nr .. °I/9 "/u' I'Lf
Procedura de organizare a concursului pentru ocuparea postului vacant
de director al Serviciului Public Administrarea Pietelor Caracal

Ocuparea postului de director al Serviciului Public Administrarea
Pietelor Caracal se face in coformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,republicatd,
privind administratia publicd locala ,cu modificarile *i completkile ulterioare.
Conditiile de organizare *i desfa*urare a concursului vor fi stabilite de
Primarul municipiului Caracal prin dispozitie, cu respectarea termenelor *i
procedurilor prevdzute in H.G. nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzLor functiilor contractuale *i a criteriilor de promovare in grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plait din fonduri publice .
Bibliografia de concurs precum *i componenta comisiei de concurs, a comisiei
de solutionare a contestatiilor vor fi stabilite de Primarul municipiului Caracal prin
dispozitie
Concursul constä in trei etape succesive dupa cum urmeaz5.:
selectia dosarelor de inscriere;
proba scrisd;
interviul;
Pentru a fi declarati admi*i, candidatii trebuie sa obtind minimum 70 puncte la
fiecare probd.
In urma concursului, numirea Directorului « Serviciului Public Administrara
Pietelor Caracal» se va face prin dispozitia primarului.

