
PRIMĂRIA COMUNEI MOŞOAIA, MOŞOAIA, ARGEŞ

Către AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI

Nr. înregistrare: 2403 / 03.02.2023

Înștiințare organizare concurs

Titlu concurs: PRIMĂRIA COMUNEI MOŞOAIA, județul ARGEŞ, publică anunțul privind organizarea
concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza Art. 618
alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Data solicitată de publicare a anunțului: 24.02.2023

[ ] Solicităm reprezentant ANFP în comisia de concurs

Funcția publică scoasă la concurs:
    - Inspector, clasa I, grad asistent, COMPARTIMENT URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI - 426150

Data, ora și locul desfășurării probei scrise
      27.03.2023 10:00, Primăria comunei Moșoaia

Perioada de depunere a dosarelor 24.02.2023 - 15.03.2023

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere a dosarelor.
Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului
selecţiei dosarelor.
Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de
depunere a contestaţiilor.

Condiții de participare

Condiții specifice pentru ocuparea postului

Pentru Inspector - 426150 - Clasa I, Grad asistent, COMPARTIMENT URBANISM SI AMENAJAREA
TERITORIULUI
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
domeniul urbanismului, arhitecturii sau construcțiilor.

Notă: Responsabilitatea privind legalitatea și corectitudinea informațiilor din conținutul anunțului de concurs publicat pe site-ul Agenției și încadrarea
în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparțin în exclusivitate autorității sau instituției publice organizatoare a concursului.
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Vechime minimă în specialitatea studiilor 1 an

Durată timp de muncă: 8h/zi - 40h/saptamâna

Bibliografie și tematică
    1. Constituția României, republicată
      cu tematica cu tematica TITLUL I Principii generale TITLUL II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle
fundamentale TITLUL III Autorităţile publice
    2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,
republicată, cu modificările și completările ulterioare
      cu tematica cu tematica CAPITOLUL I Principii şi definiţii CAPITOLUL II Dispoziţii speciale CAPITOLUL III
Dispoziţii procedurale şi sancţiuni
    3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
      cu tematica cu tematica CAPITOLUL I Dispoziţii generale CAPITOLUL II Egalitatea de şanse şi de tratament
între femei şi bărbaţi în domeniul muncii CAPITOLUL III Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte
accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare CAPITOLUL IV Egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei
    4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și
completările ulterioare
      cu tematica cu tematica Titlul I şi II ale părţii a VI-a
    5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificările şi
completările ulterioare
      cu tematica cu tematica CAPITOLUL I Autorizarea executării lucrărilor de construcţii CAPITOLUL III
Răspunderi şi sancţiuni
    6. Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
      cu tematica cu tematica CAPITOLUL I Dispoziţii generale CAPITOLUL II Documentele autorizării
CAPITOLUL III Procedura de autorizare CAPITOLUL IV Alte precizări privind autorizarea CAPITOLUL V
Asigurarea disciplinei autorizării, răspunderi, sancţiuni
    7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare
      cu tematica cu tematica CAPITOLUL I Dispoziţii generale CAPITOLUL II Domeniul de activitate CAPITOLUL
III Atribuţii ale administraţiei publice CAPITOLUL IV Documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism
CAPITOLUL V Sancţiuni
    8. Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de
elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare
      cu tematica cu tematica CAPITOLUL II Documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism CAPITOLUL
III Fundamentarea şi elaborarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism CAPITOLUL IV
Avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism CAPITOLUL V Perioada de valabilitate a
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism CAPITOLUL VI Actualizarea şi monitorizarea
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism CAPITOLUL VII Atribuţiile administraţiei publice
CAPITOLUL VIII Certificatul de urbanism
    9. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare
      cu tematica cu tematica CAPITOLUL I Dispoziţii generale CAPITOLUL III Obligaţii şi răspunderi CAPITOLUL
IV Sancţiuni
    10. Hotărârea nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificările
şi completările ulterioare

Notă: Responsabilitatea privind legalitatea și corectitudinea informațiilor din conținutul anunțului de concurs publicat pe site-ul Agenției și încadrarea
în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparțin în exclusivitate autorității sau instituției publice organizatoare a concursului.
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      cu tematica cu tematica CAPITOLUL I Dispoziţii generale CAPITOLUL II Recepţia la terminarea lucrărilor
CAPITOLUL III Recepţia finală CAPITOLUL IV Dispoziţii finale

Persoane de contact:
      Tudor, Maria, inspector principal, 0248294001, 0248294198, primaria_mosoaia@yahoo.com

Funcție (Conducător instituție): PRIMAR
Nume Prenume:NECULA ION

Semnătură
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în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparțin în exclusivitate autorității sau instituției publice organizatoare a concursului.
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