
 
ROMÂNIA                 Nr.              din    23 mai 2014 
JUDEŢUL VASLUI         
COMUNA MUNTENII DE SUS  
PRIMAR                                         

A N U N Ţ 

Primăria comunei Muntenii de Sus, Judeţul Vaslui organizează concurs, pentru 
ocuparea funcţiei contractuale  de: inspector (urbanism si amenajare teritoriu), 
referent (operator cadastru si  agricol) si referent (incasator) din  cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Muntenii de Sus, perioadă determinată  in  
conformitate  cu  H.G.nr.286/2011  pentru  aprobarea  Regulamentului  cadru  
privind  stabilirea  principiilor  generale  de ocupare a unui post vacant 
corespunzator  functiilor contractuale si  a  criteriilor de  promovare  in  grade  sau  
trepte profesionale imediat  superioare a personalului  contractual din  sectorul  
bugetar  platit  din  fonduri  publice. 

•  inspector (urbanism si amenajare teritoriu), gradul I – 1 post;  
•  referent (operator cadastru si  agricol), gradul I -1 post;  
•  referent (incasator), gradul I – 1 post;  

       Data şi ora concursului: proba scrisă – 24 iunie 2014, orele 10:00; 
interviul – 24 iunie  2014, orele 13:00. Locul de desfăşurare a concursului este 
sediul instituţiei, din comuna Muntenii de Sus, judeţul Vaslui. 

       Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul primăriei, până la data 
de 19 iunie  2014, orele 16:00. 

 Selectia  dosarelor se  va  face  in  ziua  de 20 iunie   2014 

        În vederea participării la concurs, dosarul de înscriere va conţine în mod 
obligatoriu: 

• cerere tip;  
• copia actului de identitate;  
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care 

atestă efectuarea unor specializări;  
• copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau o adeverinţă care să 

ateste vechimea în muncă;  
• cazierul judiciar;  
• adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu 

cel mult 6 luni anterior derulării concursului;  
• curriculum vitae;  
• alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.  

Copiile actelor menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau 
însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu 
originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 



Condiţii specifice de participare:  

• 

  a) pregatire de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma,  in 
domeniul urbanismului,  amenajarea teritoriului, proiectare;  

inspector (urbanism si amenajare teritoriu), gradul I – 1 post;  

b) vechime in specialitatea studiilor absolvite: minim 3  ani; 
c) cunostinte operare PC, Word, Excel, Power Point, aplicatii AutoCAD, CAD, etc. 

• 

  a) pregatire de specialitate: studii medii  absolvite cu diploma,  in domeniul agricol si  
cadastru;  

referent (operator cadastru si  agricol), gradul I -1 post;  

b) vechime in specialitatea studiilor absolvite: minim 3  ani. 

• 

  a) pregatire de specialitate: studii medii sau superioare absolvite cu diploma;  

referent (incasator), gradul I – 1 post;  

b) vechime in specialitatea studiilor absolvite: minim 3  ani 

Pentru  toate  trei posturi  se  cere  cunostinte operare calculator. 

Bibliografia stabilită pentru funcţiile  de execuţie în regim contractual, pe 
durată determinată, pentru care se organizează concurs sunt  prevăzute în anexa 
1, 2 si 3 la prezentul anunţ. 

Condiţiile generale de participare la concurs, sunt:  
a) să fie cetăţean român sau să aibă cetăţenie a altor state membre ale 

Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi 
domiciliul în România; 
     b) să cunoască limba română, scris şi vorbit; 
     c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
     d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
     e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; 
     f) să îndeplinescă condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
     g) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 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, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. 

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 – 16:00 la telefon 
0235.361.626.  

P R I M A R, 
Anton Vasile 



JUDETUL  VASLUI         Anexa  nr. 1 la  anunt        
COMUNA  MUNTENII  DE  SUS   

 

B I B L I O G R A F I E  

concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale  de inspector (urbanism si amenajare 
teritoriu), din  cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Muntenii de 
Sus, perioadă nedeterminată   

 Postul   inspector (urbanism si amenajare teritoriu), gradul I – 1 post;  
 

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
4. H.G nr 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care 
se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu; 
5. H.G.nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora; 
6. H.G nr. 525/1996 (*republicată*) pentru aprobarea Regulamentului general de 
urbanism; 
7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;  
8. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificata si 
completata; 
9. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare  a 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
10. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
 

 
Primar; 

Vasile  Anton 
 
 
 
 
 
 
 



JUDETUL  VASLUI         Anexa  nr. 2 la anunt       
COMUNA  MUNTENII  DE  SUS   

 

B I B L I O G R A F I E  

concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale  de referent (operator cadastru si  
agricol), din  cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Muntenii de Sus, 
perioadă nedeterminată   

 Postul   referent (operator cadastru si  agricol), gradul I -1 post;  
 

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 28/2008 privind registrul agricol; 
4. Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol;  
5. Hotararea de Guvern nr. 1632/2009 privind registrul agricol pentru perioada 
2010-2014;  
6. Ordinul  nr. 1998/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a  
registrului  agricol pentru perioada 2010-2014; 
7. Hotarare de Guvern nr.  661/2001 privind procedura de eliberare  a certificatului 
de producator, cu modificarile  si  completarile  ulterioare; 

8. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar,  republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
9. Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991, actualizata;  
10.  Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997; 
11. 

12. 

 Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum 
şi unele măsuri adiacente, modificata si completata (titlurile IV, V si  VI); 

13.  HG 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 
privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in 
Romania. 

 Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in 
perioada regimului  communist in Romania, cu modificarile si completarile  
ulterioare;      

 
Primar; 

Vasile  Anton 
 



JUDETUL  VASLUI         Anexa  nr. 3 la anunt       
COMUNA  MUNTENII  DE  SUS   

 

B I B L I O G R A F I E  

concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale  de referent (incasator), din  cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Muntenii de Sus, perioadă 
nedeterminată   

 Postul   referent (incasator), gradul I – 1 post;  
 

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 82/1991 – legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

4. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; 

5. Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, Cap.IX; 

6. Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă; 

7. O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare (Titlul IV, V si VI); 

8 H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. 

 
Primar; 

Vasile  Anton 
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