
ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA GIROV           

Nr.  5922 din 01.04.2022 

 

 

ANUNŢ  

 

În conformitate cu prevederile art. 618 alin 3, din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ şi ale art. 39 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare  

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI GIROV 

JUDEȚUL NEAMȚ 

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice 

vacante, de execuție  de: 

Inspector clasa I grad profesional principal în cadrul Compartimentului Urbanism Amenajarea 

Teritoriului + Achiziții Publice + Unitate Implementare Proiecte. 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Girov,  constând în două probe:        

-  proba scrisă - care se va susţine în data de 04.05.2022, ora 1000; 

-  interviul - se va susține cu respectarea dispozițiilor art. 56 din HG nr. 611/2008. 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării 

anunțului (01.04.2022 – 20.04.2022), ora 1500) la registratura Primăriei comunei Girov şi trebuie 

să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008: 

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 (se pune la dispoziție 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 și altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări și perfecționări; 

e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea 

studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau 

de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în 

specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

f) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să 

ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției 

sau pentru exercitarea profesiei; 

g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

h) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul 

funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care 

implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară; 

i) cazierul judiciar; 

j) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de 

înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al 

acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică. 

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, 

care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu 

excepția copiei actului de identitate, care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-

mail: primariagirov.neamț@yahoo.com. 

Condiţii de participare la concurs:  

A) Condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ: 

a) are cetățenia română și domiciliul în România; 

mailto:primariaacbnt@yahoo.com


b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării 

de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, 

respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate 

acreditate în condițiile legii; 

f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea 

funcției publice; 

g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice; 

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau 

contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea 

justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă 

cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-

condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea 

în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii; 

j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă 

pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația 

specifică. 

B)  Condiţii specifice prevăzute în fişa postului: 

- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniile 

urbanism, arhitectura sau construcții; 

- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (potrivit art. 468 din OUG 

57/2019 privind Codul Administrativ)  – minim 5 ani; 

Anexăm bibliografia și tematica stabilite în vederea susțineii concursului. 

 

            PRIMAR, 

                                                                     Vasile CIUBOTARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXĂ  

 

 

Bibliografia și tematica stabilite în vederea susțineii concursului 

 

Bibliografia generală: 

1.  Constituţia României, republicată; 

2.  Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Bibliografia specifică: 

1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

3. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. 

 

Tematica stabilită în vederea susțineii concursului:    

1. Reglementări prevăzute în Constituţia României. 

2. Reglementări privind statutul funcţionarilor publici. 

3. Reglementările privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 

4. Reglementările privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

5. Autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

6. Atribuţiile administraţiei publice locale în domeniul amenajării teritoriului şi  urbanismului; 

7. Documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism; 

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

lucrărilor de construcții. 

 

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. 

 

 

                 PRIMAR, 

                                                                     Vasile CIUBOTARU 
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