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Primăria Municipiului Constanţa
face angajări

Primăria Municipiului Constanţa
organizează concurs de recrutare în perioada
14 – 18 octombrie 2019 pentru ocuparea unor
funcţii publice de execuţie temporar vacante
din cadrul Serviciului Dezvoltare şi
Management Proiecte, Direcţia Dezvoltare și
Fonduri Europene:

Condiţii generale: să îndeplinească
condiţiile de ocupare a unei funcţii publice,
conform art.465 alin. (1) lit. a-d şi f-k din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ.

1. Consilier clasa I gradul principal (1
post): studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în
specialitatea ştiinţe juridice, inginereşti,
administrative, economice sau comunicare şi
relaţii publice, cunoaşterea unei limbi străine
(engleză nivel mediu), minim 5 ani vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice.

2. Consilier clasa I gradul superior (1
post): studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în
specialitatea ştiinţe juridice, inginereşti,
administrative, economice, cunoaşterea unei
limbi străine (engleză nivel mediu), minim 7 ani
vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice.

Dosarele de înscriere se depun în termen
de 8 zile de la data publicării anunţului.

Concursul constă într-o probă de testare a
competenţelor lingvistice eliminatorie ce se va
desfășura la data de 14.10.2019, ora 10:00, o
proba scrisă la data de 16.10.2019, ora 10:00
şi o probă de interviu la data de 18.10.2019,
ora 14:00.

Bibliografia, actele necesare înscrierii la
concurs, fișa postului sunt afişate la sediul
instituţiei și pe site-ul .

Date de contact: adresă de
corespondență- bd. Tomis nr. 51, camera 218,
tel. 0241/488137, fax 0241/488147, e-mail .

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic
între orele 08:00 - 12:00 de la Serviciul
Resurse Umane.

Unde trebuie depozitate
deșeurile din construcții

Pentru constănțenii care nu au aflat încă,
materialele provenite din construcții și
desființări trebuie, în mod obligatoriu depuse în
amplasamentul din incinta Portului Constanța -
zona Poarta 9 și nicidecum la platformele de
gunoi sau în modulele pentru colectare
selectivă. Persoanele fizice sau juridice care
au construit, au demolat și trebuie să scape de
resturile provenite din această activitate
trebuie să achite o taxă de 3 lei/tonă sau
fracție de tonă, care poate fi achitată numerar
sau prin POS atât la ghișeele Serviciului Public
de Impozite și Taxe (SPIT), cât și la punctul de
încasare situat în incinta Portului Constanța -
Poarta 9, dar și prin ordin de plată în contul
Primăriei Municipiului Constanța
RO46TREZ23121360206XXXXX, deschis la
Trezoreria Municipiului Constanța, cod fiscal
4785631. Persoanele care nu respectă aceste
prevederi și sunt surprinse că aruncă astfel de
materiale în alte locuri decât în cele special
amenajate riscă sancțiuni contravenționale
cuprinse între 400-800 lei pentru persoanele
fizice și între 500-1.000 lei pentru persoanele
juridice. Reprezentanții Primăriei fac apel la
constănțenii care constată astfel de fenomene
antisociale să apeleze cu încredere Direcția
Generală Poliția Locală la numerele de
telefon: 0241484205-Dispecerat sau
0799/606142- WhatsApp.

Pe scurt.

Şeful biroului de purtători de
cuvânt al Parlamentului
European, Jaume Duch

Guillot, a transmis luni că propunerile de
comisari europeni desemnaţi de
România şi Ungaria au fost respinse
definitiv de Comisia Juridică, deoarece
aceștia nu sunt apți să exercite funcţiile
lor în acord cu Tratatele şi Codul de
Conduită.

“Comisia Juridică a Parlamentului
European a votat că cei doi comisari
desemnaţi (România şi Ungaria) sunt
inapți să exercite funcţiile lor în acord cu
Tratatele şi Codul de Conduită.
Preşedintele Parlamentului European va
întreba acum ce paşi intenţionează să
facă Ursula von der Leyen (n.r. -
președintele ales al Comisiei
Europene)”,a scris, luni, pe Twitter,
Jaume Duch Guillot.

n PLUMB: DECIZIA ÎNCALCĂ
REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ
AL PE n Rovana Plumb a declarat că
decizia Comisiei JURI încalcă
Regulamentul de procedură al PE şi
este o hotărâre evident politică. „Decizia
de astăzi a Comisiei JURI este profund
incorectă, contrară Regulamentului de
Procedură a Parlamentului European şi
eminamente politică. Este incorectă
pentru că potenţialul conflict de interese,
avut în vedere de Comisie în prima fază
a evaluărilor, a fost stins definitiv, prin
angajamentul meu de a achita creditul
conform scrisorii anexate. Comisia a
fost informată cu privire la acest aspect,
ca urmare a scrisorii trimise de mine
către Preşedinta Comisiei JURI,
coordonatorilor fiecărui grup politic din
Comisia JURI şi tuturor membrilor
acestei Comisii”, a afirmat Rovana

Plumb, printr-un comunicat remis presei
luni. Ea a adăugat că va prezenta
situaţia preşedintelui Parlamentului
European, David Sassoli, şi
preşedintelui ales al Comisiei Europene,
Ursula von der Leyen.

n TĂRICEANU: PREMIERUL SĂ
SE ABŢINĂ DE LA PROPUNERI
PÂNĂ LA MOŢIUNE n După
respingerea Rovanei Plumb, Călin
Popescu Tăriceanu, liderul ALDE, îi
solicită premierului Viorica Dăncilă să se
abţină de la orice propunere de comisar
european până la votul moţiunii de
cenzură. „Doamna Dăncilă a mai picat
un examen, de data asta făcând şi
victime colaterale în persoana Rovanei
Plumb. Aşa se întâmplă când faci
lucrurile pompieristic, fără nicio strategie
şi fără a respecta vreo procedură. Îi
solicit premierului Dăncilă să se abţină
de la orice propunere de comisar

european din partea României până
după votul moţiunii de cenzură, care va
fi depusă mâine. Cel mai probabil, nu va
mai fi în situaţia de a face vreo
propunere”, a scris Călin Popescu
Tăriceanu, pe Facebook.

n INVITAȚIE LA COTROCENI n
Preşedintele Klaus Iohannis i-a transmis
premierului Viorica Dăncilă o scrisoare
prin care o invită miercuri la consultări
pe tema nominalizării persoanei pentru
funcţia de comisar european. “În temeiul
dispoziţiilor art. 80 şi ale art. 86 din
Constituţie, vă invit pentru consultări
miercuri, 2 octombrie, ora 12,00, la
Palatul Cotroceni. Consultările vizează
aspecte legate de nominalizarea
persoanei pentru funcţia de membru al
Comisiei Europene. Această chestiune
reprezintă o problemă urgentă şi de
importanţă deosebită pentru statul
român”, spune şeful statului.

Care sunt șansele?

Soarta de comisar european
a Rovanei Plumb, în mâinile

Ursulei von der Leyen

Ludovic Orban: 

Moţiunea va fi depusă cel mai probabil marţi

Când pro, când contra...

Deputatul USR Stelian Ion ar vrea să candideze
pentru Primăria Constanţa

Deputatul USR Stelian Ion anunţă
că vrea să candideze pentru Primăria
Constanţa și că s-a înscris deja în
campania internă a USR Constanţa
pentru desemnarea candidatului pentru
funcţia de primar. „Avem şansa istorică
de a salva acest oraş şi de a-i reda
strălucirea. De ce Constanţa? Pentru
că este oraşul în care m-am născut,
am crescut, am învăţat, am muncit şi
mi-am întemeiat familia. Constanţa
este casa mea. Acest oraş mi-a oferit

cele mai frumoase clipe, de el mă
leagă cele mai frumoase amintiri“, scrie
Stelian Ion pe pagina sa de Facebook.
Acesta adaugă că funcţia de primar nu
este una la care a visat, la fel cum nu a
fost nici funcţia de deputat, dar este
„singura şansă de a salva acest oraş”.

Deputatul Stelian Ion, avocat de
profesie, este cel care a recunoscut
public, după ce a fost pus în fața
evidențelor, că a făcut parte, în mai
multe procese, din echipa de apărători

a fostului primar al Constanței și a
Primăriei Municipiului Constanța, pe
care acum le înfierează, pe Facebook
„cu mânie proletară“ - „Am evaluat
atent şansele unei astfel de candidaturi
şi cred că sunt singurul care pot învige
PSD-ul creat de Mazăre şi
Constantinescu, preluat apoi de
Făgădău şi Felix Stroe. Ei ştiu lucrul
ăsta şi se tem“, spune Ion, încercând
să acrediteze faptul că ar fi un personaj
de temut...

Ludovic Orban a declarat, luni, că
moţiunea de cenzură pentru
demiterea guvernului Dăncilă va fi
depusă cel mai probabil marţi.
Preşedintele Partidului Naţional

Liberal a mai spus că la data
depunerii, moţiunea de cenzură va
avea mai mult de 237 de semnături.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban,
a anunţat , săptămâna trecută, că

formaţiunea a strâns 237 de semnături
pentru moţiunea de cenzură şi că
există discuţii cu alţi 10 paralmentari
pentru susţinerea demersului, inclusiv
din rândurile parlamentarilor PSD.


