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ANUNT 
 

  „Primăria comunei Vulcana - Pandele, judeţul Dâmboviţa  cu sediul în Vulcana - 
Pandele, strada Principală nr. 9, organizează concurs de recrutare pentru 2 funcţii publice de 
execuţie vacante, dupa cum urmeaza: 

1. Inspector, clasa I, grad profesional asistent – in cadrul Compartimentului Urbanism si 

amenajarea teritoriului – 1 post 

2. Inspector clasa I, grad profesional debutant – in cadrul Compartimentului Situatii de Urgenta si 

Mediu – 1 post 

Condiţii de participare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă: 
Condiţii generale: 

                       -cele prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999, (r2) ; 
Condiţii specifice: 

1.   Inspector, clasa I, grad profesional asistent – in cadrul Compartimentului Urbanism si 
amenajarea teritoriului (1 post); 
- studii universitare, respectiv superioare de lunga durata absolvite cu diploma de 

licenta sau echivalenta; 
-  vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 1 an  
 

2. Inspector, clasa I, grad profesional debutant  – in cadrul Compartimentului Situatii de Urgenta 
si Mediu (1 post); 
- studii universitare, respectiv superioare de lunga durata absolvite cu diploma de 

licenta sau echivalenta; 
-  vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: fara conditii de 

vechime; 
 

      Data şi locul desfăşurării concursului : 

- 21.01.2019, orele 1000- proba scrisa,  
-     Interviul  se va desfasura conform art. 56 din H.G 611/2008 
 
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Vulcana Pandele, din comuna Vulcana 

Pandele, str. Principală, nr.9, judeţ Dâmboviţa . 
  Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituției, din comuna Vulcana Pandele, 
str. Principală, nr. 9, județ  Dâmbovița, la secretarul comisiei de concurs – d-na Dumitru Roxana, în 
termen de 20  zile de la data publicării  în Monitorul Oficial, partea a III-a. 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute 
la art. 49 din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul Primăriei comunei 
Vulcana Pandele şi pe site-ul www.vulcanapandele.ro. 
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BIBLIOGRAFIE 

 
Bibliografie concurs  - Inspector, clasa I, grad profesional debutant – in cadrul 
Compartimentului Situatii de Urgenta si Mediu 
 
1. Constitutia României, republicată. 
2. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 (r1), cu modificările şi completările ulterioare 
3. Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul functionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare 
4. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită a functionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 5.  O.U.G 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;  
 6. O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;; 
 7. Hotărârea de Guvern nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind  caracterul si 
marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica 
  8. Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificarile si completarile ulterioare; 
  9. Legea nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic; 
10. Legea 107/1996 – a apelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
11. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 
publică privind mediu de viaţăa populaţiei,  cu modificarile si completarile ulterioare; 
12. Legea nr. 24/2009 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul 
localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 

Bibliografie concurs - Inspector, clasa I, grad profesional asistent – in cadrul 
Compartimentului Urbanism si amenajarea teritoriului; 
 
1.  Constitutia României, republicată. 
2.  Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 (r1), cu modificările şi completările ulterioare 
3.  Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul functionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare 
4.  Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită a functionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare     
5.  Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
7. Legea nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
8. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
9. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare -republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.                                                                      

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 
 Condiţii generale : 
 
Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care: 
   a) are cetatenia romana si 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) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza 
de examen  medical de specialitate; 
   f) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau 
contra autoritatii, infractiuni de coruptie si 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; 
    g) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca 
pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;  
   h) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege. 
 
Condiţii specifice : 
 
1.  Inspector, clasa I, grad profesional asistent – in cadrul Compartimentului Urbanism si amenajarea 
teritoriului (1 post); 

- studii universitare, respectiv superioare de lunga durata absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta; 

-  vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 1 an 
 

2. Inspector, clasa I, grad profesional debutant  – in cadrul Compartimentului Situatii de Urgenta si 
Mediu (1 post); 

- studii universitare, respectiv superioare de lunga durata absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta; 

-  vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: fara conditii de 
vechime; 

 
                                                                                                    

 


