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Nr. 3149 / 08.09.2017 

 
 

 

A N U N Ţ 
 

 
  

 PRIMĂRIA COMUNEI PESAC, Judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea 

unei funcţii publice de execuţie vacantă, după cum urmează: 

 

 

1. În cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului: 

 inspector I asistent –  cu atribuții în domeniul urbanismului și amenajării 

teritoriului. 

Condiţii:  

 studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 

de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul 

urbanismului sau a construcțiilor sau a arhitecturii sau a cadastrului; 

 Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 1 an. 

 

Probele de concurs se vor desfășura după cum urmează: 

 Proba scrisă se va desfăşura în data de 24.10.2017, ora 10
00

 ; 

 Proba de interviu  se  va  desfăşura  în  data de 26.10.2017, ora 10
00

. 

 

Termene: 

 privind depunerea contestațiilor: în termen de cel mult 24 de ore de la data 

afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului 

probei scrise ori a interviului, la sediul Primăriei Comunei Pesac, sub 

sancțiunea decăderii din acest drept (art.63 din H.G. nr.611/2008); 

 privind afișarea rezultatelor contestațiilor: imediat după soluționarea 

contestațiilor (art.67 din H.G. nr.611/2008). 

 

Persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs este doamna Selejan Lucia, 

inspector I principal în cadrul Primăriei Comunei Pesac, iar datele de contact ale acesteia sunt: 

tel./fax: 0256-382888; tel.: 0733-330201. 

Dosarele de înscriere ale candidaţilor la concurs se vor depune zilnic între orele 08
00  

- 

16
00

 la sediul Primăriei Comunei Pesac – doamnei Selejan Lucia care asigură secretariatul 

Comisiei de concurs – în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial 

al României, Partea a III-a şi vor conţine documentele solicitate candidaţilor pentru dosarul de 

înscriere și prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul anunţ.  

Bibliografia este prevăzută în Anexa nr.2 la prezentul anunţ și se găsește la secretariatul 

Primăriei Comunei Pesac, zilnic între orele 08
00

 – 16
00

, fiind afişată şi la sediul Primăriei 

Comunei Pesac, Judeţul Timiş, precum şi pe pagina de internet www.primariapesac.ro. 
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ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE CONCURS  
pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector I asistent  

(urbanism și amenajarea teritoriului) 
 

 

 

 

 

- Copia actului de identitate ; 

- Formularul de înscriere ; 

- Copii ale diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări; 

- Copia carnetului de muncă/adeverințe de la locurile de muncă anterioare  

care să ateste vechimea în muncă; 

- Cazierul judiciar ; 

- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ; 

- Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale sau recomandare de 

la ultimul loc de muncă; 

- Declaraţie pe proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a 

desfăşurat poliţie politică ; 

- Declaraţie pe propria răspundere conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările și 

completările ulterioare, care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o 

funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru 

motive disciplinare în ultimii 7 ani. 
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B I B L I O G R A F I E 

 
la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector I asistent  

(urbanism și amenajarea teritoriului) din cadrul  

Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului 
 

 

 

 

Nr. 

crt. 

ACTUL NORMATIV Publicat în 

Monitorul Oficiul 

al României 

 

1.  Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 

(r2) și modificată  

365/2007 

2.  Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 

(r1) și modificată 

123/2007 

3.  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, 

republicată  (r1) 

525/2007 

4.  Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea teritoriului și urbanismului, 

modificată 

373/2001 

5.  Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată (r1) și modificată 

933/2004 

6.  O.A.P. nr. 119/2009 pentru modificarea si completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului 

transporturilor, construcțiilor și turismului nr.1.430/2005 

193/2009 

7.  O.A.P. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcții, modificată 

797/2009 

8.  H.G. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 

urbanism, republicată (r1) și modificată 

856/2002 

9.  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată (r2) 12/1995 

10.  Legea nr. 114/1996 - Legea locuinței, republicată (r1) și modificată 393/1996 

11.  Legea nr.287/2009 privind Codul civil – Titlul III, Cap. IV – Servituțile 

– art.755-772, republicată și modificată 

511/2009 
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