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Nr.4018 din 30.03.2016 
 

ANUNŢ 
privind organizarea concursului de recrutare pe funcţia publică de inspector , cl.I, 

grad profesional superior - compartiment “urbanism , amenajarea teritoriului şi cadastru” 
 
 Instituţia Comuna Valea Doftanei , cu sediul  in Valea Doftanei , sat Teşila ,str. Calea Doftanei, 
nr. 156 , organizează concurs de recrutare pe funcţia publică de inspector cl.I , grad profesional 
superior.  
 Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Valea Doftanei în data de 11.05.2016, 
ora 10.00 - proba scrisă şi în data de 13.05.2016,ora 10.00-interviul. 
 Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 03.05.2016 , ora 16.30 la 
registratura instituţiei. 
 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu documentele prevăzute de 
art.49 din  HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei 
funcţionarilor  publici,cu modificările si completrile ulterioare. 
 Condiţii de participare: 
 Condiţii generale: 

- să aibe cetăţenie română şi domiciliul în România; 
- să cunoască limba română scris şi vorbit; 
- să aibe capacitate deplină de exerciţiu; 
- să aibe o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice menţionate mai sus,atestată pe 

baza de examen medical de specialitate; 
- să aibe studii superioare de lungă durată ,absolvite cu diploma de licenţă eliberată de o 

instituţie acreditată,conform legii; 
- să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii,contra statului 

sau contra autorităţii,de serviciu sau in legatura cu serviciul,care impiedica infăptuirea 
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; 

- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu  i-a incetat contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

- nu a desfăşurat activitatea de poliţie politică,astfel cum este definită prin lege; 
Condiţii specifice: 
- să aibe studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul  arhitectura si 
urbanism , inginerie geodezica , inginerie civila 

- cunostinte operare IT,nivel ridicat. 
- Vechime : 9 ani în specialitatea studiilor. 
Relaţii suplimentare se pot obtine la sediul Primăriei comunei Valea Doftanei şi la numărul de 

telefon 0244/365367,int. 16. 
 

PRIMAR, 
Ing. Manea I.Ion 



 


