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ANUNT
Primaria comunei Paulesti, judetul Prahova, organizeaza concurs de recrutare in vederea
ocuparii functiei publice vacante de executie de consilier, clasa I, grad profesional
debutant din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, control si
disciplina in constructii al Primariei Paulesti.
Concursul se va desfasura la sediul Primariei comunei Paulesti , din comuna Paulesti
sat Paulesti nr.650, si consta in trei probe:
- selectia dosarelor, in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de
depunere a acestora;
- in data de 14.09.2015, ora 10.00, proba scrisa;
- in data de 16.09.2015, interviu;
Conditii de participare la concurs:
conditii generale:
-candidatii trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la art.54 din Legea nr.188/1999
privind Statutul functionarilor publici, republicata, modificata si completata ulterior;
conditii specifice:
- studii universitare absolvite cu diplomă de licenta, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul : stiinte
administrative;
Dosarele de concurs se depun la sediul Primariei comunei Paulesti din comuna Paulesti
sat Paulesti nr.650, judetul Prahova, Compartimentul resurse umane, in termen de 20 de
zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a III a,
respectiv pana la data de 3.09.2015, ora.15.30, si vor contine in mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 modificata si
completata.
Informatii suplimentare despre: conditii de participare, bibliografie si documentele
pe care trebuie sa le cuprinda dosarul de concurs se pot obtine la numarul de telefon:
0244/224300 sau 0724/141310.
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Bibliografie
necesara participarii la concursul de recrutare organizat de Primaria comunei Paulesti, in
vederea ocuparii functiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul
Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, control si disciplina in constructii al Primariei
Paulesti.

Bibliografie generala
- Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata modificată şi
completată;
- Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata,
modificata si completata;
- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici,
republicata;
Bibliografie specifica
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată;
- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
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