ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI ALBEŞTI
JUDEŢUL CONSTANŢA
Şos.Mangaliei Nr.31 , tel./fax:-0241736708
CUI – 5110918
e-mail :-primăria_loc.albesti@yahoo.com

ANUNŢ
Primăria Comunei Albeşti, judeţul Constanţa, in temeiul prevederilor art. 39 alin. (2) din H.G. nr.611/2008
modificata si completata prin H.G.nr. 761/2017,organizează concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice
de executie vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant – 1 post Compartiment Urbanism, Cadastru,
Amenajarea Teritoriului, Investitii
Condiții specifice:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat;
- fara vechime in specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice.
Condiții generale:
- candidații trebuie să indeplinească conditiile prevăzute de art.54 din Legea 188/1999 privind Statutul
Funcționarilor Publici(r2)cu modificarile si completarile ulterioare;
Concursul se va organiza la sediul Primăriei Comunei Albesti, jud.Constanța din Șos.Mangaliei, nr.31,
tel./fax- 0241726708, e-mail : primaria_loc.albesti@yahoo.com, dupa cum urmează:
- proba scrisa : - 16.10.2018 orele 11,00
- proba interviu:- 18.10.2018 orele 11,00
Dosarele de inscriere se pot depune la sediul institutiei in perioada 14.09.2018 – 03.10.2018, inclusiv .
Relatii suplimentare la secretarul comisiei de concurs dna Virlan Rodica, consilier resurse umane, telefon
0733912636.
Bibliografie pentru ocuparea functiei publice de executie vacante : - referent, clasa III, grad profesional
debutant, Compartiment Urbanism, Cadastru, Amenajarea Teritoriului, Investitii
1. Constitutia Romaniei, republicata
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările si completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al Funcţionarilor publici ;
4. Legea nr. 50/1991 privind Autorizarea executării lucrărilor de construcţii,republicată cu modificarile
şi completările ulterioare,
5. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata;
6. Legea 7/1996- privind cadastrul si publicitatea imobiliara, modificata si completata;
7. Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
Atributiile principale din fisa postului:
1. Emiterea Certificatului de urbanism, cu următoarele atribuţii specifice:
- verificarea conţinutului documentelor depuse, respectiv a proiectului de certificat de urbanism;
- determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse în
planurile de amenajare teritorială, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul
de urbanism;
- analizarea compatibilităţii scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu
reglementările din documentaţiile urbanistice, respectiv ale directivelor cuprinse în planurile de amenajare
a teritoriului, legal aprobate;
- verificarea existenţei documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului;
- avizarea planşelor desenate depuse de beneficiar în vederea obţinerii Certificatului de urbanism;
- eliberarea Certificatului de urbanism, asigurarea caracterului public al listei Certificatelor de urbanism emise.

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA
FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE :
- REFERENT,CLASA III, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT-1 POST, COMPARTIMENT
URBANISM, CADASTRU, AMENAJAREA TERITORIULUI, INVESTITII
Alin.(1)
a) formularul de înscriere
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi
perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste
vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru
a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă
suplimentară;
h) cazierul judiciar;
i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau

colaborator al acesteia.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
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