DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE
( mun.Chişinău,str. Mihai Eminescu, 33)
În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei
publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia generală locativ-comunală şi
amenajare anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante.
1. secţia administrarea fondului public de locuinţe
a) specialist principal:
•
•
•
•
•
•

Sarcinile de bază şi atribuţiile de serviciu:
Elaborează proiecte de decizie ale Consiliului municipal Chişinău şi de dispoziţie ale
Primarului general în ceea ce priveşte administrarea fondului public de locuinţe.
Asigură examinarea la faţa locului a problemelor ce ţin de administrarea fondului public de
locuinţe.
Asigură elaborarea şi ţinerea actelor de primire-predare, evidenţa, excluderea din evidenţă a
locuinţelor proprietate publică.
Eliberează actele privind darea în locaţiune a fondului public de locuinţe.
Examinează contravenţiile ce ţin de domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală în
calitate de agent constatator.
Participă la activitatea în cadrul comisiilor, grupurilor de lucru atât în cadrul Direcţiei
generale, cât şi în conlucrare cu alte autorităţi.

b) specialist superior
•
•
•
•
•

Examinează contravenţiile ce ţin de domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală în
calitate de agent constatator.
Elaborează proiecte de decizie ale Consiliului municipal Chişinău şi de dispoziţie ale
Primarului general în ceea ce priveşte administrarea fondului public de locuinţe.
Examinează diverse acte după competenţă.
Participă la activitatea în cadrul comisiilor, grupurilor de lucru atât în cadrul Direcţiei
generale, cât şi în conlucrare cu alte autorităţi.
Elaborează acte ce ţin de darea în locaţiune a locuinţelor din fondul public de locuinţe.

2. secţia controlul activităţii administratorilor blocurilor de locuinţe
specialist superior
• Elaborează diverse acte ce ţin de activitatea secţiei.
• Participă la activitatea în cadrul comisiilor, grupurilor de lucru atât în cadrul Direcţiei
generale, cât şi în conlucrare cu alte autorităţi.
• Examinează contravenţiile administrative ce ţin de domeniul serviciilor publice de
gospodărie comunală în calitate de agent constatator.
• Participă la elaborarea proiectelor de decizie ale Consiliului municipal Chişinău şi de
dispoziţie ale primarului general.

•
•
•
•
•

Condiţiile de participare la Concurs:
Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
Posedarea limbii de stat;
Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracşiuni săvârţite cu intenţie;
Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Studii
Superioare,
Cunoştinţe:
Cultură generală,
Cunoştinţe cu privire la gestionarea fondului locativ;
Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
Abilităţi:
Gîndire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă;
Capacitatea de a comunica verbal şi în scris;
Atitudini:
Evitarea conflictelor de interese, conduită morală şi profesională, spirit de iniţiativă, lucru în
echipă, responsabilitate, spirit de observaţie, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
TERMENUL DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR:
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include
proba scrisă şi interviul , este de la _05 august_2019 ---- 24 august 2019.
Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc în
incinta Direcţiei generale locativ-comunală şi amenajare (str. Mihai Eminescu, 33) , telefon de
contact 022-24-33-71, serviciul resurse umane.
B I B L I O G R A F I E:
1. Constituţia Republicii Moldova.
2. Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului
public.
3. Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.Legea nr.
16 din 16.02.2008 cu privire la conflictul de interese.
4. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”.
5. Legea nr. 75 din 30.04.2015 Cu privire la locuinţe.

