
 
 

A N U N T 
 

 
Primaria Comunei Valea Calugareasca organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe 

perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacanta de: 
 

– 1 post functie publica inspector, clasa I, grad profesional asistent; 
 

Concursul va avea loc in perioada 11- 13 ianuarie 2016, proba scrisa si interviu. 
      Locul de desfasurare al concursului – sediul primariei comunei Valea Calugareasca. 

 
Conditii generale de participare: 
 
     Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici (R2), cu modificarile si completarile ulterioare; 
  
Condiţii specifice  
 
 -   studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
 -  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 1 an;  
-   cunostinte operare calculator nivel mediu. 
 

Bibliografia: 
 

1. Legea nr. 215/2001(r1) Legea administratiei publice locale 
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici  (r2), cu modificările şi 

completările ulterioare; 
3. Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
4. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
 
 
 
 

5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii  
7. republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
8.  Codul Civil;  
9. Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 modificat şi 

completat cu Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 1867/2010 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

10.  Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de 
Urbanism, republicată, cu modificările ulterioare; 

11. Legea nr. 10/1995 – privind calitatea in constructii. 
 



Dosarul de inscriere: 
        Dosarul de inscriere va cuprinde urmatoarele documente, conform prevederilor art. 49 din 
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei 
functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare: 
- copia actului de identitate; 
- formularul de inscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificata; 
- copiile diplomelor de studiu si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari; 
- copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa 
caz, in specialitate – numar pagini – unde este cazul; 
- cazierul judiciar (acesta poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere, cu obligatia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, 
dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei 
dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire) 
- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare; 
- declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de 
politie politica; 

     Actele prevazute mai sus se prezinta in original, pentru a putea fi confruntate cu copiile 
acestora, in vederea  certificarii pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs. 
    Relatii suplimentare : 0244/235444 – resurse umane   Viorica Mocanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           PRIMAR, Resurse umane, 
                    Vasilică Neacşu   Viorica Mocanu 
 


