
A N U N Ţ ! 

 

Primăria Orașului Ciacova organizează în data de 23.08.2022 ora 10.00, la sediul Primăriei Orașului Ciacova, str. P-ța Cetății nr. 8, concurs 

pentru ocuparea funcției de inspector Cl. I Grad profesional asistent, funcție publică de execuție din cadrul Compartimentului Urbanism și 

Amenajarea Teritoriului, cu normă întreagă, durata timpului de lucru fiind  de   8 ore/zi - 40 ore/săpt.  

 

Dosarele se depun la sediul Primăriei Orașului Ciacova, Compartiment Resurse Umane, din data de 19.07.2022 până la data de 08.08.2022 

și trebuie să cuprindă următoarele documente: 

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008; 

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări; 

e) copia carnetului de munca și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în 

specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei; 

f)   copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este 

necesara îndeplinirea unor condiții specifice care implica efort fizic și se testează prin proba suplimentară (Adeverința care atestă starea de sănătate 

conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru 

candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atesta starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului 

de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii, de legislația specifică); 

g) cazierul judiciar; 

h) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.  

i)  declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste 

lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.  

 

Condițiile de participare la concurs sunt următoarele: 

1. studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență în domeniul urbanism, arhitectură și urbanism sau construcții; 

2. condiții minime de vechime respectiv 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcției publice 

de execuție; 

Bibliografie : 

1. Constituția României nr. 1/2003 (r) privind cu modificările si completările ulterioare; 

2. Titlu I și II ale părții VI din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

3. O.G. nr. 137/2000 (r) privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările si completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 (r) privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, cu modificările si completările ulterioare; 

5. Legea nr. 15/2003 (r) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cu modificările si 

completările ulterioare; 

6. Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 15/2003 (r) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate 

personală din 29.07.2003, parte integrantă din Hotărârea 896/2003; 

7. Titlul IX – impozite și taxe locale, din Legea nr. 272/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 

8. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 

9. O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările si completările ulterioare; 



10. Ordinul nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind codul de completare a registrului agricol, 

pentru perioada 2020-2024; 

 

Atribuții: 

1. Inventarierea, evidenţa, administrarea şi gestionarea terenurilor aflate în domeniul privat al Oraşului Ci cova, pentru construirea unei 

locuinţe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003; 

2. Asigură înregistrarea în Registrul agricol şi programul informatic de taxe şi impozite a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003; 

3. Corelarea materiei impozabile inventariate cu evidenţa fiscală, transpunerea tuturor datelor din registrul agricol în format letric în registrul 

agricol electronic, RAN şi programul informatic de taxe şi impozite; 

4. Asigură consultanța de specialitate și colaborează cu celelalte compartimente funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

Orașului Ciacova; 

5. Asigură relațiile publice cu cetățenii, instituțiile publice și persoanele juridice privind problemele de specialitate care sunt în competența 

sa; 

6. Pune în executare sentințele judecătorești, hotărârile de consiliului local și a dispozițiilor primarului în domeniul său de activitate, luând 

măsuri de intrare în legalitate; 

7. Întocmește si transmite spre Institutul Național de Statistică și Inspectoratul Județean in Construcții situațiile lunare referitoare la emiterea 

autorizațiilor de construire/desființare; 

8. Participa ca membru in comisia de recepție parțială.  la terminarea lucrărilor, si finală atât la invențiile publice, cat si la invențiile private; 

9. Întocmește si redactează certificatele de atestare a existentei / inexistentei construcțiilor;  

10. Asigura caracterul public al actelor de autoritate emise prin publicarea pe pagina proprie de internet  a UAT Ciacova, sau prin afișare la 

sediul acesteia, după caz; 

11. Colaborează cu alte instituții in vederea rezolvării sesizărilor transmise de către Inspectoratul de Stat in Construcții sau de către 

autoritățile de pe plan central; 

12. Realizează procedura legală de informare si consultare a populației in domeniu amenajării teritoriului; 

13. Asigura consultarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului și eliberarea la cerere, a unor copii ale acestora, in limita 

posibilităților tehnice de copiere; 

14. Respectă prevederile Codului de conduită, Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare;  

15. Respectă Regulamentul G.D.P.R.; 

16. Îşi însușește şi respectă prevederile legislației din domeniul securității, sănătății muncii și P.S.I. conform Legii nr. 319/2006, Legii nr. 

307/2006 și măsurile de aplicare a acestora; 

17. Îndeplinește orice alte sarcini trasate legal de către ordonatorul principal de credite. 

 

Condiţiile de participare şi alte relaţii suplimentare privind înscrierea la concurs se pot obține la sediul Primăriei Orașului Ciacova sau la 

telefoanele 0256-399600 şi 0752-446284, între orele 08.00 – 15.30. 

       Conducerea primăriei  

 


