
 
 
 
 

A N U N T  
 
 

 Primaria  Comunei Valea Calugareasca, judetul Prahova, organizeaza concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioada  nedeterminata a functiilor publice  de executie vacante de: 
           
- 1 post functie publica,  consilier clasa I, grad profesional superior – Birou cadastru agricol – 
Protectia mediului – Compartiment registru agricol; 
- 1 post functie publica inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment urbanism; 
- 1 post functie publica inspector, clasa I, grad profesional  debutant  - Compartiment  integrare 
europeana; 

Concursul se va desfasura la sediul Primariei comunei Valea Calugareasca dupa cum 
urmeaza: 
 - 12 decembrie 2016 data limita de  depunere a dosarelor;  
 - 21 decembrie 2016 selectia dosarelor; 
 - 27 decembrie 2016 – proba scrisa , ora 10,00 
 - 29 decembrie 2016, proba interviu, ora 10,00 

 
Pentru functiile publice vacante de executie scoase la concurs se vor avea in vedere urmatoarele: 
 

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 pentru:  
-  functie publica,  consilier clasa I, grad profesional superior –  minim 9 ani; 
-  functie publica inspector, clasa I, grad profesional principal – minim 5 ani; 
-  functie publica inspector, clasa I, grad profesional  debutant  - fara vechime; 
-   cunostinte operare calculator nivel mediu. 
 

Bibliografia: 
Post functie publica,  consilier clasa I, grad profesional superior – Birou cadastru agricol – 
Protectia mediului – Compartiment registru agricol; 
 

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. Hotararea de guvern nr. 890/2005, pentru aprobarea  Regulamentului privind procedura de 

constituire , atributiile si functionarea comisiilor  pentru  stabilirea dreptului de proprietate 



private asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titltrilor de proprietate, 
precum si punerea in posesie a proprietarilor, modificata si completata; 

5. Legea nr. 247/2005, privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei , precum si unele 
masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare; 

6. Legea nr.165/2013, privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire in natura sau 
prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului communist in 
Romania, cu modificarile si completarile ulterioare; 

7. Ordonanta nr. 28/2008, privind registrul agricol; 
8. Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul 

agricol; 
 

 Post functie publica inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment urbanism; 
 

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. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii  
6. republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
7. 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;  

8. Legea nr. 10/1995 – privind calitatea in constructii. 
 
 Post functie publica inspector, clasa I, grad profesional  debutant  - Compartiment  integrare 
europeana; 

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. OUG nr. 64/2009, privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea  

acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare; 

5. Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 252/2012, pentru aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea 
fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul” 
Cooperare teritoriala europeana” 

 
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. 
 
               Mentionam ca nu dorim sa se organizeze testare profesionala in vederea redistribuirii 

functionarilor publici  din corpul de rezerva care indeplinesc conditiile de recrutare.                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


