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ANUNȚ 
 
 
 

PRIMĂRIA COMUNEI DOMNEȘTI cu sediul în localitatea Domnești, Șoseaua Alexandru Ioan 
Cuza nr. 25-27, Județul Ilfov în baza prevederilor legale, organizează concurs pentru ocuparea funcției 
publice de execuție de: 

- Inspector, clasa I, grad profesional Asistent – Compartiment Administrarea Domeniului 
Public și Privat. 

Condițiile pentru ocuparea unei funcții publice sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ. 
Condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector, clasa I, grad 
profesional Asistent – Compartiment Administrarea Domeniului Public și Privat sunt: 
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental 
Științe Sociale, specializarea Drept; 
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an. 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Domnești din Șos. Al. I. Cuza nr. 25-27, comuna Domnești, 
județ Ilfov în data de 28 octombrie 2019, începând cu ora 1100 – proba scrisă. Interviul va avea loc în data 
de 4 noiembrie 2019. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Domnești din Șos. Al. I. Cuza nr. 25-27, comuna 
Domnești, județ Ilfov în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul primăriei și la 
avizier, respectiv de la data de 25.09.2019 până la data de 14.10.2019 ora 12:00, iar documentele de 
participare sunt cele prevăzute de art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.  

Alte informaţii referitoare la organizarea concursului pot fi obţinute la nr. de telefon 
021.351.52.56, persoană de contact Calotă Ana Maria – Inspector Principal Primăria Domnești. 

Selecţia dosarelor de concurs se realizeaza în maximum cinci zile lucrătoare de la expirarea datei 
limităde depunere a dosarelor, cu menţiunea „ADMIS” sau „RESPINS”. Afişarea rezultatelor se va face 
în data de 22.10.2019, ora 14:00. 

 

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente: 
- formularul de înscriere; 
- curriculum vitae, modelul comun european; 
- copia actului de identitate; 
- copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 
specializări şi perfecţionări; 
- copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, 
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz; 
- copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată – 
numar pagini; 
- copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 
- copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor 
publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort 
fizic şi se testează prin probă suplimentară; 



- cazierul judiciar; 
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător 
al Securităţii sau colaborator al acesteia. 
 
Bibliografia pentru funcția publică de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional Asistent – 
Compartiment Administrarea Domeniului Public și Privat: 
- Constituția României; 
- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – Partea a VI-a: Statutul Funcţionarilor Publici,  

prevederi aplicabile personalului contractual din Administraţia Publică și Evidenţa Personalului 
Plătit din Fonduri Publice: 

Tematică: Drepturi și îndatoriri ale funcționarilor publici; Consilierea etică a funcţionarilor 
publici şi asigurarea informării şi a raportării cu privire la normele de conduită; Cariera 
funcţionarilor publici: recrutarea, promovarea și evaluarea funcționarilor publici; 
Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici; Modificarea, suspendarea şi 
încetarea raporturilor de serviciu; Tipuri de acte administrative; Contravenţii şi sancţiuni, 
răspunderea administrativă. 

  TITLUL III: Principiile generale aplicabile administrației publice, PARTEA a III-a 
Administrația publică locală, art. 77 regulile procesului de descentralizare, art. 78 etapele 
transferului de competențe; 

-   Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare; 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ; 

Tematică:  CAPITOLUL  I - Autorizarea executării lucrărilor de construcții. 
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul. 

Tematică: SECȚIUNEA a 3-a Strategia de dezvoltare teritorială, activități de amenajare a 
teritoriului și de urbanism. 

 

Se va avea în vedere forma actualizată a legislației din bibliografie. 
 

 

 

P R I M A R, 
GHIȚĂ IOAN ADRIAN 


