
Organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei 
publice vacante, de executie de: 

Inspector clasa I grad profesional debutant in cadrul Compartiment urbanism, 
amenajarea teritoriului si achizitii publice. 

Concursul va avea loc la sediul Primariei comunei Doljesti, constand in doua probe: 
- proba scrisa - care se va sustine in data de 19.04.2021, ora 100°; 
· interviul - se va sustine cu respectarea dispozitiilor art. 56 din HG nr. 61112008. 
Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la data publicarii 

anuntului (15.03.2021 - 05.04.2021, ora 15°°) la registratura Primariei comunei Doljesti si trebuie 
sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008: 
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 (se pune la dispozitie conform art. 49 alin.5 din 
HG 611/2008); 
b) curriculum vitae, modelul comun european; 
c) copia actului de identitate; 
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor 
specializari si perfectionari; 
e) copie a diplomei de master in domeniul administratiei pub lice, management ori in specialitatea 
studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz, in situatia in care diploma de absolvire sau 
de licenta a candidatului nu este echivalenta cu diploma de studii universitare de master in 
specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
f) copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa 
ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei 
sau pentru exercitarea profesiei; 
g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu eel mult 6 luni 
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului; 
h) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul 
functiilor publice pentru a carer ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care 
implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara; 
i) cazierul judiciar; 
j) declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de 
inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al 
acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica. 
Copiile actelor de mai sus se vor prezenta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, 
care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu 
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in conformitate cu prevederile art. 618 a/in 3, din OUG 5712019 privind Codul 
Administrativ si ale art. 39 din HG. nr. 61112008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificdrile .Ji completarile ulterioare precum si 

ale art. II din Legea nr. 20312020 pentru modi.ficarea si completarea Legii nr. 5512020 privind 
unele masuri pentru prevenirea .Ji combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
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exceptia copiei actului de identitate, care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e- 
mail: primcomdoljesti@yahoo.com. 

Condifii de participare la concurs: 
A) Conditiile generale prevazute de art. 465 din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrati v: 
a) are cetatenia romana ~i domiciliul in Romania; 
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; 
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti; 
d) are capacitate deplina de exercitiu; 
e) este apt din punct de vedere medical si psihologic sa exercite o functie publica, Atestarea starii 
de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre medicul de familie, 
respectiv pe baza de evaluare psihologica organizata prin intermediul unitatilor specializate 
acreditate in conditiile legii; 
f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea 
functiei publice; 
g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice; 
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau 
contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea 
justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila 
cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post- 
condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea 
in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii; 
j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca 
pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani; 
k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia 
specifica, 

B) Conditiile specifice: 
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniile 
urbanism, arhitectura sau constructii civile; 
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: nu necesita vechime. 

Anexam bibliografia pentru concurs. 
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Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate 
republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data depunerii dosarelor de concurs. 

Bibliografie generala: 
1. Constitutia Romfuliei. republicata; 
2. Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2019, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
3. Ordonanta Guvemului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Bibliografie speciflca: 
1. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
2. Ordinul nr.839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; 
3. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
4. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice. 

Tematica specifica; 
Autorizarea executarii lucrdrilor de constructii; 
Atributiile administratiei pub/ice locale in domeniul amenajarii teritoriului si 
urbanismului; 
Normele metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 5011991 
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; 
Documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism. 
Reguli generale de participare si desfasurare a procedurilor de atribuire 
Modalitati de atribuire 
Organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire 

Bibliografia necesara in vederea sustinerii concursului 
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