
 

 

 

 

 
 

 

 

19081/04-11-2020 

 

ANUNȚ 

 

va aducem la cunoștința ca in baza 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 

și in conformitate cu prevederile art.466 si art.618 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ precum și a Titlului III, Capitolul IV, Secțiunea a 2 a din Hotărârea Guvernului 

nr.611/2008, cu modificările si completările ulterioare, Primăria ORAȘULUI IANCA, Județul Brăila 

organizează concurs pentru Ocuparea funcției publice vacante de execuție, Consilier clasa I, grad 

superior(243101) in cadrul  serviciului Urbanism, Cadastru, Contracte Si Valorificare 

Patrimoniului, RECL cu durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 

menționăm faptul că ATRIBUTILE DIN FISA POSTULUI VOR FI  în domeniul Cadastru, 

Contracte Si Valorificare Patrimoniului. 

Condiții de ocupare a unei funcții publice: 

A. Condiții generale: candidații trebuie sa îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

B. Condifii specifice:  

➢ conditiile minime de studii sunt:  

➢ studii universitare de lunga durată de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă, în domeniul Construcții Civile ,  

➢ Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice 

de execuţie  este de 7 ani 

Concursul se va organiza la sediul Primăria orașului Ianca, județul Brăila,  și va consta in trei 

probe succesive: 

- selecția dosarelor  care se va face in maxim 5 zile lucrătoare de la data la care încetează 

primirea dosarele 

- proba scrisa  22 decembrie  ora 10:00  

- Interviul, care se va desfășura în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii 

probei scrise 

Publicitatea concursului se va asigura începând cu data de 20 noiembrie 2020 pe site-ul 

primărie www.primaria-ianca.ro si pe si site-ul  Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 

http://www.anfp.gov.ro/  

Dosarul de concurs se depune de către candidați la sediul primăriei Ianca din Calea Brăilei, 

nr.27 – oraș Ianca – județ Brăila în perioada 20 noiembrie–09 decembrie 2020  și trebuie sa conțină 

in mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificata și completata 

de H.G. 1173/2008: 

 

                    Ianca,  str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178 

 www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com,  

Operator de date cu caracter personal nr.3345 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL   BRĂILA 

 PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA 

 

http://www.primaria-ianca.ro/
http://www.anfp.gov.ro/
mailto:primaria.ianca@yahoo.com


Bibliografia stabilita pentru examen este următoarea; 

1. Constituția României, republicată 

2. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ - Partea a VI-a: titlu I si II cu modificările şi 

completările ulterioare 

3. Ordonanța 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 

5. Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

ulterioare;  

8. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;  

9. Hotărârea Guvernului României nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora cu modificările și completările ulterioare; 

Vă înștiințăm că nu dorim ocuparea postului prin redistribuire, ci prin recrutare, potrivit legii. 

 

Primar, 

 

Fănel George Chiriță 


