
 
ANUNT 

 
Primaria Comunei Stremţ, cu sediul în comuna Stremţ, sat Stremţ, nr. 99,jud. 

Alba organizează in data de 12 iunie 2018 concurs pentru ocuparea postului  vacant de  
-consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la Compartimentul urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat 
Avand in vedere prevederile Legii nr. 188/1999, republicată privind Statutul 

funcţionarilor publici  si ale Hotararii nr. 611 din  12 iunie 2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu mdificările şi 
completările ulterioare vă înştiinţăm urmatoarele:  

- in data de  12 iunie 2018  , intentionam sa organizam concurs, ce va consta în 
redactarea unei lucrări scrise in data de  12 iunie , ora 12,00  şi interviu în data de 15 
iunie 2018, pentru ocuparea pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de  

-consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la Compartimentul urbanism, 
administrarea domeniului public şi privat 

Participanţii la concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
      - Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată 
 - Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice: Studii 

universitare de licenţă absolvite cu diploma  în domeniul Urbanism specializarea 
Urbanism si administrarea teritoriului   , economic sau juridic 

- Conditii de vechime: minim 1 ani in specialitatea studiilor; 
Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până în data de 30 mai orele 

16,00 la sediul Primariei Comunei Stremţ. 
 Comisa de concurs: 
            - Buda Olimpia Viorica, secretarul comunei Stremţ 
            - Cetean Oliviu Tiberiu, consilier, clasa I grad asistent 
  -reprezentant ANFP 
  Comisa de solutionare a contestatiilor: 
             - Galdea Ioan Liviu , consilier, clasa I, grad asistent;  
             - Indrei Lavinia Diana, consilier, clasa I, grad asistent,  
    -reprezentant ANFP 

Bibliografie şi tematică: 
 1. Constituția României, republicată; 

 2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;  
4. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 

republicata, cu modificările și completările ulterioare;  
6. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificările şi 
completările ulterioare;  



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

8. Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare 
a documentațiilor de urbanism. 
      9. Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia 
(republicata) 
     10. OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publica cu modificarile si completarile ulterioare 
      11. HG 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 
54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
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