
UNITATEA  ADMINISTRATIVĂ  COMUNA COTEȘTI,  JUDEŢUL  VRANCEA 

 În temeiul prevederilor art. 57 alin. (4) teza a II-a din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.22 
din  Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și  completările ulterioare, Unitatea  
Administrativă  Comuna Cotești,  Judeţul  Vrancea organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al primarului: 

 1. inspector, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului  urbanism -
cadastru 

2. Condiții de participare la concurs: 

Condiții generale: 

 Fiecare candidat trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Condiții specifice: 

1.inspector, grad profesional asistent, clasa I, în cadrul compartimentului  urbanism-cadastru 

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism, în domeniul 
inginerie civilă sau  geografie. 

Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: 1 an ; 

Procedura de desfășurare a concursului: 

 Concursul se organizează la sediul Primariei comunei Cotești  în data de 23.11.2017, ora 
10,00  proba scrisă, iar interviul va avea loc în data de  27.11.2017, ora 10,00. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Cotești în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a și trebuie să 
conțină in mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008, modificată și 
completată. 
  
 Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Cotești, la telefon 
0237252111. 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 
următoarele documente:  
 



a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3; 
b) copia actului de identitate; 
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, 
după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 
e) cazierul judiciar; 
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate; 
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de 
poliţie politică.  
 

BIBLIOGRAFIE  PENTRU  CONCURS  OCUPARE  FUNCŢIE  PUBLICĂ  VACANTĂ  DE  
INSPECTOR   ASISTENT IN CADRUL COMPARTIMENTULUI URBANISM -CADASTRU 
 
1.Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, modificată și completată 
2.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, modificată și completată; 
3.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată și completată; 
4.H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - 
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
5.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 
modificată și completată; 
6.Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
7. HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată şi 
actualizată 
8. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare 
9. H.G. nr.273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor în construcţii ţi 
instalaţii aferente acestora,actualizată 
10.Legea nr. 350/2001 actualizată, privind amenajarea teritoriului si urbanismul 
11.Legea nr. 10/1995 republicată, privind calitatea în construcţii 
 
 
Cu stimă, 

 
 

                                                          PRIMAR 
BOLOVAN  ION-DOREL 
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