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      Judeţul Buzău 
Primăria comunei Puieşti 

 
 

 
                                                      ANUNŢ 

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCŢII 
PUBLICE VACANTE 

 
 
 
 
 

  
            Primăria comunei Puieşti, judeţul Buzău,  organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de: 
 

 
Consilier,clasa I,grad profesional debutant- 

Compartiment Cadastru și Urbanism 
  -durata timpului de lucru este de 8 ore/zi,40 ore /săptămână      
  -probele stabilite pentru concurs:  

-proba scrisă - 18.11. 2021 , ora 10,00 
                      -interviul       -23.11. 2021 , ora  10,00 

 
Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Puieşti, sat Puieştii de 
Jos, Strada nr.1, nr.44, judeţul Buzău. 

Condiţii: 

- generale , prevăzute de art.465 din O.U.G. nr.57/2019 ; 
-specifice: 
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în 
domeniul urbanism/arhitectură/construcții;  
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – nu este 
cazul.   
 -data publicării:19.10.2021 
-perioada de depunere dosare : 19.10.2021-08.11.2021, ora 14,00 
   
  Bibliografia stabilită: 
1.Constituţia României, republicată;  

2. Titlul I și II ale părții a V-a, Titlul I și II ale părții a VI-a din O.U.G. 
nr.57/2019,cu modificările și completările ulterioare;  
3.Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea 
tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 

bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
5.Legea nr. 7 /1996(**republicată**)– Legea cadastrului si a publicitatii 
imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare; 
 6. Titlul XII din Legea nr.247 / 2005 –Lege privind reforma in domeniul 
proprietatii si justitiei precum si unele masuri adiacente , cu completările si 
modificările ulterioare ;  
7. H.G.nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de 
constituire,atribuțiile si funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de 
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proprietate privata asupra terenurilor,a modelului si modului de atribuire a 
titlurilor de proprietate,precum si punerea in posesie a proprietarilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
8. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de 
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
9. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Capitolele II-III;  
10.Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 11.Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
12.Ordinul MDRL nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 
  Tematica: 
1). Reglementări privind funcţia publică; 
2).Reglementări privind administraţia publică; 
3).Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi 
discriminare; 
4). Reglementari privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si 
barbati; 
5). Reglementări privind amenajarea teritoriului şi urbanismului; 
6). Reglementări privind cadastrul şi publicitatea imobiliară; 
7). Reglementări privind calitatea în construcţii; 
8). Reglementări privind autorizarea executării construcţiilor; 
 
 
-Persoană de contact: 

Ștefan Ionel,Consilier superior-Biroul Buget-Contabilitate,Impozite și Taxe 
locale,Resurse Umane și Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Puieşti–jud.Buzău. 

Telefon: 0766 253103;0786038088 
E-mail:hr@primariapuiesti-bz.ro 

 
 
 
Vă mulțumim! 

 
 

Primar, 

BÂRLĂ RODICA 
 

 
 
 

 
 
 
Atributiile postului: 
 
           a.întocmește si eliberează certificate de urbanism si autorizatii  



 3 

              de construire sau demolare, cu respectarea prevederilor legale si  
             în contextual documentatiilor de urbanism aprobate; 

b. actualizează taxa de autorizare si asigura încasarea acesteia la 
finalizarea lucrarilor pentru care s-a eliberat autorizatia; 

c. transmite situația construcțiilor noi sau a modificărilor la cele existente 
în vederea impunerii lor la plata impozitului; 

d. întocmeste teme de proiectare în vederea elaborării documentațiilor de 
urbanism; 

e. urmareste imbunatatirea continua a aspectului urbanistic al comunei  
f. asigura prezentarea în vederea dezbaterii publice a unor inițiative 

urbanistice în vederea aprobării lor; 
g. asigură implementarea planului urbanistic general și a planului de 

amenajare a teritoriului în comună  
h. inițiaza acțiuni de modificare sau revizuire a Planului Urbanistic 

General, conform legislatiei in vigoare; 
i. face propuneri privind zonarea comunei în vederea stabilirii 

impozitului pe terenuri si cladiri; 
j. verifică existența si respectarea documentatiilor de execuție pentru 

lucrările din sectorul public și privat;  
k. exercită controlul cu privire la disciplina în domeniul urbanismului , 

amenajării teritoriului,controlează existenta, valabilitatea si 
respectarea autorizatiilor de construire a persoanelor fizice sau 
juridice; 

l. constată abaterile ce constituie contraventii la legea privind 
autorizarea constructiilor , întocmeste procesul verbal de constatare si 
îl transmite primarului pentru aplicarea sanctiunii; 

m. urmăreste realizarea măsurilor dispuse prin procesul verbal de 
contraventie privind oprirea sau demolarea constructiilor neautorizate 
sau cu încalcarea acesteia; 

n. întocmeste referate pe care le transmite primarului in vederea 
actionarii in instanta a persoanelor fizice sau juridice care execută 
lucrări fără auttorizatie sau cu încălcarea acesteia; 

o. întocmeste rapoarte de specialitate în vederea aprobării unor studii de 
oportunitate si PUD-uri, pentru concesionarea  de terenuri pentru 
constructii; 

p. ține evidența autorizațiilor de construire și a certificatelor de urbanism, 
asigură prezentarea lor in vederea consultarii publice; 

q. transmite lunar si anual instituțiilor abilitate situatia autorizațiilor de 
construire, pe categorii de lucrări; 

r. întocmeste periodic rapoarte si situatii statistice pentru organele 
administratiei       judetene sau Directia Nationala de Statistica; 

s. raspunde de aplicarea întocmai a documentatiilor de urbanism 
aprobate, verifică respectarea prevederilor regulamentelor de 
urbanism; 

t. verifică redactarea actelor de urbanism si urmarește redactarea lor in 
termenul prevazut de lege; 

u. raspunde de autorizarea constructiilor în conformitate cu prevederile 
Legii nr.50/1991, cât și de calitatea propunerilor din proiecte; 

v. verifică modul de efectuare a reglării taxei de autorizare si efectuarea 
recepțiilor construcțiilor; 

w. ulterior autorizării, semnalează orice neconformitate cu autorizația 
emisă si aplică prevederile legale; 

x. se preocupă de conformarea construcțiilor pentru utilizarea acestora 
de către persoanele cu handicap locomotor; 
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y. pastrează secretul operațiunilor efectuate pe linie de serviciu, 
răspunde dupa caz, material, civil, administrativ sau penal pentru 
faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce-i revin; 

Îndeplineste orice alte atribuții încredintate de primar sau Consiliul local 
al comunei Puiești. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

RECRUTARE 

 

a) formularul de înscriere;  

 

b) curriculum vitae, modelul comun european; 
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c) copia actului de identitate; 

 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări şi perfecţionări; 

 

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, 

management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;  

  

f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 

lucrată – numar pagini;  

 

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

 

h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul 

funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care 

implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară; 

 

 

i) cazierul judiciar; 

 

j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de 

lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

 
Copiile de pe actele prevăzute 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. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 

   
Autoritatea sau instituţia publică ....................................................................   
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Funcţia publică solicitată:   
 

Data organizării concursului:  

Numele şi prenumele candidatului:  
 

Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire 
la concurs): 

Adresă: 

E-mail:  

Telefon:                                                          Fax:  

     
    Studii generale şi de specialitate:   
 
   Studii medii liceale sau postliceale: 
 

    

 Instituţia Perioada Diploma obţinută 

   
  

   
  

   
  

 
Studii superioare de scurtă durată: 
   

    

 Instituţia Perioada Diploma obţinută 

   
  

   
  

   
  

 
 
Studii superioare de lungă durată: 
   

    

 Instituţia Perioada Diploma obţinută 

   
  

   
  

   
  

 
 
 
 
    Studii postuniversitare, masterat sau doctorat: 
 

    

 Instituţia Perioada Diploma obţinută 

   
  

   
  

   
  

 
   Alte tipuri de studii: 
 

    



 7 

 Instituţia Perioada Diploma obţinută 

   
  

   
  

   
  

 
    Limbi străine1): 
 

     

 Limba Scris Citit Vorbit 

     

     

     

 
     

Cunoştinţe operare calculator2):  
 
 

 
Cariera profesională3): 
 

 

    

 Perioada Instituţia/Firma Funcţia Principalele responsabilităţi 

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

 
     
Detalii despre ultimul loc de muncă4):  
  

1. . . . . . . . . . .   
 

   2. . . . . . . . . . .   
    Persoane de contact pentru recomandări5): 
 
Nume şi prenume Instituţia Funcţia Număr de telefon 

    

    

    

    

    

 
  
    Declaraţii pe propria răspundere6)   
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    Subsemnatul(a) ..................................................................., legitimat(ă) cu 
CI/BI seria ......... numărul ..................., eliberat(ă) de ............................. la data 
de ....................................,   
    cunoscând prevederile art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar 
pe propria răspundere că în ultimii 7 ani:   

   - am fost □ destituit(ă) dintr-o funcţie publică   

   - nu am fost □   
    şi/sau   

   - mi-a încetat □ contractul individual de muncă   

   - nu mi-a încetat □   

    pentru motive disciplinare.   
    Cunoscând prevederile art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar 
pe propria răspundere că:   

   - am desfăşurat □   

   - nu am desfăşurat □   

    activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.   
     
Acord privind datele cu caracter personal7)   

   □  Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu 

caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, 
membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format 
electronic.   

   □ Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul 

judiciar cu scopul angajării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar 
cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că 
pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.   

   □  Consimt ca instituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de 
concurs/examen în vederea promovării şi, în acest sens, am completat şi am 
depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a 
concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat 
prin prezenta.   

   □  Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în 

scopuri statistice şi de cercetare.   

   □  Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi 

promovare cu privire la activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice.   
    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal 
cu privire la falsul in declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt 
adevărate. 
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Data         Semnatura 

……………………                                                          

……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1) Se vor trece calificativele "cunoştinţe de bază", "bine" sau "foarte bine"; calificativele menţionate corespund, în grila de 
autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor "utilizator elementar", "utilizator independent" şi, 
respectiv, "utilizator experimentat".   
   2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care ex istă competenţe 
de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă 
deţinerea respectivelor competenţe.   
   3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională anterioară.   
   4) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul.   
   5) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.   
   6) Se va bifa cu "X" varianta pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.   
   7) Se va bifa cu "X", în cazul în care candidatul este de acord; în comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de 
candidat în prezentul formular, iar modelul cererii de consimţământ pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul 
angajării sau, după caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea 
promovării se pune la dispoziţie candidatului de către instituţia organizatoare a concursului. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


