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A N U N Ţ 

  
  Primăria comunei Nănești, județul Vrancea organizează concurs pentru ocuparea 
funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul 
Compartimentului Urbanism si amenajarea teritoriului   . 
Calendarul probelor este : 15 aprilie 2019 ora 10,00 (proba scrisă ) și 16 aprilie 2019 ,ora 
10.00(interviul)  

        Condiții de participare pentru funcția publică: 
-Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură ,urbanism sau in domeniul 
inginerie civilă .            
                 Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituției în termen de 20 zile de la 
data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a și vor cuprinde în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările 
si completările ulterioare . 

Copiile de pe acte se prezintă însoțite de documentele originale. 
            Bibliografia și atribuțiile postului se afișează la sediul Primăriei comunei Nănești  și pe 
site-ul instituției www.primariananesti.ro  
           Informaţiile suplimentare pot fi solicitate  la telefon 0237/633400.” 

 

Primar, 
Balinca Nuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.primariananesti.ro/


                                                                                                                    Anexa I 
La adresa nr....... din............... 

                      
                                                                                            

              BIBLIOGRAFIE 
 
Pentru  concursul  de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier clasa 
1 grad profesional debutant  in cadrul  Compartimentului Urbanism si amenajare teritoriu .  

 
 

1.Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
2.Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
3.Ordinul nr.839/2009 privind aprobarea Normelor motodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
4.Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
5.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
6.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
7.H.G.R. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare. 
8.Ordinul 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 
9.Constituţia României. 

 
 

   
Primar, 

Nuti Balinca 
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