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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 funcţia publica de execuţie vacanta, 

de Inspector, clasa I, grad profesional debutant – in cadrul Compartimentului Urbanism si 

amenajarea teritoriului  

 

Condiţii de participare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă: 

 

- Condiţii generale: cele prevăzute de art. 465 din O.U.G nr. 57/2019 privind codul 

adminstrativ; 

- Condiţii specifice: studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau 

echivalenta; 

- Vechimea în specialitatea studiilor -  fara conditii de vechime; 

 

Concursul de recrutare consta in 3 probe succesive, dupa cum urmeaza: 

 

- selectia dosarelor – are loc in termen de 5 zile de la ultima zi de depunere a dosarelor; 

            - proba scrisa  - in data de 14.10.2019, ora 1000 

           -  proba interviu – in data de 16.10.2019, ora 1000 

 

Perioada de depunere a dosarelor de concurs: în termen de 20 de zile de la data publicării 

anunţului, la Compartimentul Resurse Umane si stare civila, respectiv în perioada 13.09.2019 

- 02.10.2019.           
 

DOSARUL DE INSCRIERE va cuprinde: 

- formular de înscriere tipizat;  

- curriculum vitae, modelul comun european ; 

- copia actului de identitate ; 

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 

postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-

l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile 

sanitare abilitate; 

- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calității de 

lucrător al Securității sau colaborator al acesteia 

 

Obs. Adeverința care atestă starea de sanatate va contine, în clar numarul, data, numele 

emitentului, calitatea aceastuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

Candidatul declarant admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe 

propria raspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu 

originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfașurăii primei probe a concursului. 

http://www.vulcanapandele.ro/


Copiile actelelor depuse vor fi însotite de actele originale în vederea certificarii lor de către 

secretarul comisiei de concurs. 

Formularul de înscriere precum și modelul adeverintei eliberate în vederea atestării vechimii 

în muncă și în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice vacante sunt puse la dispoziția 

candidaților, pe site-ul: www.vulcanapandele.ro, la rubrica “Concursuri” și la sediul institutiei. 

 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS  

  

1.  Constitutia României, republicată. 

2.  O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  – TEMATICA: 

                                  - Partea I – Titlul I – art.1, art. 3 

                                                  – Titlul II – art.5 

                                                  – Titlul III – art.6 -  art.13 

                                  - Partea a III a – Titlul I – art.75 

                                                          – Titlul II – art. 76 

                                                          – Titlul III – art.84 -  art.93 

                                                          – Titlul IV – art.95, art. 96, art. 102 

                                                          – Titlul V – Cap. I - art. 105 – art. 109 

                                                                          -  Cap. III – art. 129, art. 155, art. 157, art. 196 

                                  - Partea a V a – Titlul I – Cap. I - art.284 – art. 291 

                                                                        -  Cap. II – art. 292 – art. 296 

                                                                         - Cap. III – art. 297 – art. 331 

                                                                      – Sectiunea 4  – art. 332 – art. 348 

                                                                      – Sectiunea 5  – art. 349 – art. 353 

                                                           – Titlul II – Cap. I - art. 354 -  art. 357 

                                                                            – Cap. II - art. 358 -  art. 361 

                                                                            - Capitolul III – art. 362 – art. 364 

                                 - Partea a VI-a - Cap. I, Cap. II, Cap. V, Cap. VI, Cap.VIII, Cap. IX, Cap. X 

                                 - Partea a VII- a – Titlul I, Titlul II, Titlul III, Titlul IV. 

 

2.  Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

4. Ordinul nr.  233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de 

urbanism; 

4. Legea nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

5. 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; 

6. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare -republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


