
NR.7035/01.08.2014. 

ANUNȚ 
 

Primăria comunei Crasna anunţă concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de Inspector, cu 

studii superioare clasa I, gradul profesional debutant la compartiment Urbanism, amenajarea teritoriului 

CONDIŢIILE GENERALE, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999: 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen 

medical de specialitate; 

 f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; 

 g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 

 h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra 

autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de 

corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, 

cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

 i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive 

disciplinare în ultimii 7 ani; 

 j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 

CONDIŢIILE SPECIFICE prevăzute în fişa postului: 

 studiile (inclusiv domeniul şi specializarea dacă se doreşte):  studii universitare de licență absolvite cu 

diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 

domeniul construcții, urbanism . 

 vechimea în specialitatea studiilor, potrivit art. 57 din Legea nr. 188/1999: fără vechime. 

 alte specializări, abilităţi şi competenţe: cunoştinţe operare calculator 

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Crasna, localitatea Crasna, nr.13, judeţul Sălaj. 

- Proba scrisă va avea loc în data de 03.09.2014, ora 9,00. 

- Interviul va avea loc în data de 05.09.2014 ora 9,00.  

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei comunei Crasna, în perioada 

01.08.2014  - 20.08.2014. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0260-636066. 

 

BIBLIOGRAFIA 

1.Constitutia Romaniei. 

2.Legea Nr. 215/23 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, modificată şi completată 

4.Legea  Nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

5.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

6.Ordinul M.T.C.T. NR. 1430/26.08.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea execuției lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;  

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

 

 


