ANUNŢ
Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Petelea, judeţul Mureş, organizat în baza dispoziţiilor art.
II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Informaţii concurs
Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei
Data de susţinere a probei scrise: 18.11.2021, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: Primăria Comunei Petelea
Observaţii suplimentare: Date de contact: Persoana de contact: Luca Lucia, consilier.
Telefon/fax: 0265-344112; E-mail: petelea@cjmures.ro
Data afişarii: 18.10.2021, ora 08:00
Informaţii post scos la concurs
Referent
Descriere post
Clasa: III
Grad: asistent

Localizare post
PRIMĂRIA COMUNEI PETELEA
Localitate: PETELEA
Judeţ: MUREŞ

Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: URBANISM, INVESTIȚII

Condiţii de participare
Condiţii de participare
Pentru a participa la concursul sau examenul de recrutare candidaţii trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiţii:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechimea în specialitatea studiilor absolvite : minim 1 an;










Bibliografie concurs:
Constituţia României;
titlul I şi II ale părţii a VI-a, partea III-Adminstraţia publică locală; partea VI, titlul II Statutul
funcţionarilor publici; partea VII Răspunderea administrativă din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, M.Of.nr.633/2001
Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în M.O.
nr. 933/13.10.2004, cu completările şi modificările ulterioare.
Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, publicat în M.O. nr. 797 /23.11.2009, cu modificările şi completările ulterioare.

 Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
republicată în M.O. nr. 856/27.11.2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, publicată în M.O. nr.
373/10.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Tematica:
- Reglementari privind Constitutia Romaniei ;
- Reglementari privind administratia publica locala;
- Reglementari privind statutul functionarilor publici;
- Reglementari privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare ;
- Reglementari privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata;
- Reglementari privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
- Reglementari privind administrarea teritoriului si urbanism;
- Reglementari privind liberul acces la informatiile de interes public.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarul de concurs
În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe
pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, respectiv până la data de
8.11.2021 ora 16.00. candidaţii depun dosarul de concurs, care conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere (prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. 611/2008);
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 a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care
să ateste vechimea în muncă ;
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) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de
înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator
al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

