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PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE 
Str. Revoluţiei nr. 1-3, Târgovişte  

  
A N U N ŢĂ 

 
organizarea  concursului  de recrutare pentru  ocuparea  unei funcţii publice de execuţie :  

clasa I, consilier, grad profesional superior în cadrul Direcţiei Urbanism  
 

CONDIŢII GENERALE: conform art. 54 din Legea 188/1999, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

CONDIŢII SPECIFICE:  
            -   studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga 

durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta 
- minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
- cunostinţe operare calculator Microsoft Office: - nivel mediu 

 
  DOSARUL DE ÎNSCRIERE: 

 formularul de înscriere;  
 copia actului de identitate;  
 copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;  
 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; 
 cazierul judiciar;  
 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;  

 declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de 
poliţie politică.  
Obs.  
Copiile actelelor depuse vor fi însoţite de actele originale în vederea certificării lor de către 

secretarul comisiei de concurs 
 

DATA LIMITĂ A DEPUNERII  DOSARELOR DE INSCRIERE: -  
În termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, la Serviciul Resurse 

Umane, Relaţii Externe şi Relaţii Publicul (08.03.2017) 
 
DATA  CONCURSULUI:        
      - 22 martie 2017 ora 9:00 – proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare 

PC 
      -  22 martie 2017 ora 12:00 - proba scrisă   
      -  24 martie 2017 ora 14:00 – proba de interviu. 
 
LOCUL  CONCURSULUI: -Sediul Primăriei Municipiului Târgoviste, str. Revoluţiei nr.1-3 
 
INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA SERVICIUL RESURSE UMANE  TEL: 
0245611222/117   
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1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare  

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare 

5. Norma metodologicã de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii 
lucrãrilor de construcţii 

6. Legea nr. 422/2001, privind protecţia monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

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

8. Norma metodologicã de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism. 

9. OUG nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001, privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii. 
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