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  Nr. 24629 / 30.06.2014

             Anunţă concurs, pentru ocuparea funcţiei publice   de    execuţie vacantă  de  Inspector, clasa 1, 
   

grad profesional superior, în cadrul Serviciul „Arhitectură, Urbanism, Amenajarea Teritoriului” 

 LOCUL DE  DESFASURARE  :  PRIMĂRIA  ORAŞ  LUDUŞ, jud. MUREŞ, sala de şedinţă 

 DATA: - proba scrisă   :   29. 07. 2014,  ora 10,00
- interviul          :  31. 07. 2014,  ora ,11,00

CONDIŢII  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS :

-   studii   de specialitate : studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, din cadrul următoarelor 
facultăţi: Facultatea de Arhitectură şi Urbanism,    Facultatea de Inginerie. 
 -  vechime în specialitatea studiilor  necesar exercitării funcţiei: minim  9 ani 

DOSARUL DE  CONCURS : va conţine în mod obligatoriu :
  - formular de înscriere;
  -copie după actul de identitate;
  -copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  -copia carnetului de muncă i/ș sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă sau în 
specialitate 
  -cazierul judiciar ;
  -adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ;
  -copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale , după caz recomandare de la ultimul

loc de muncă ;
  -declaraţie pe propria răspundere şi/sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie 

politică  
            

 Dosarele de înscriere la concurs, vor  fi depuse de candidaţi la secretariatul Primăriei oraşului Luduş.

Data pînă la care se pot depune dosarele:   17 iulie   2014,  ora   15,00

       

     Alte informaţii în legătură cu condiţiile de desfăşurare a concursului,condiţiile de participare la 
concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere se pot obţine la Sediul 
Primăriei oraş Luduş sau la  telefonul  0265/411716 ( Resurse –Umane).         
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BIBLIOGRAFIA   :

1.  Legea  nr.  188/1999  privind  Statutul  functionarilor  publici,  r2  cu  modificarile  si  completarile

ulterioare

2.  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al funcţionarilor publici, actualizată

3.  Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, actualizată

4.   Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, actualizata

5. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile

si completarile ulterioare

6.  Ordinul nr. 839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991

7.  Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu  modificarile si 

completarile ulterioare

8. H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii

aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

   PRIMAR,
MOLDOVAN  IOAN  CRISTIAN
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