
 
A N U N Ţ 

 
Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii 

publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului 
avizare, autorizații și disciplina în construcții; 

-Probele stabilite pentru concurs:     
                            - 27.06.2016 ora 10  – proba scrisă; 
                            - 30.06.2016 – interviul; 

 - ambele probe  la sediul  Consiliului Judeţean Hunedoara 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 13.06.2016 (inclusiv), la 

sediul Consiliului Judeţean Hunedoara. 
Condiţiile specifice de participare la concurs propuse, sunt: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură  și urbanism sau în 
domeniul inginerie civilă sau în domeniul inginerie geodezică - pentru primul post de consilier. 

Pentru domeniul arhitectură și urbanism se solicită specializarea urbanism și 
administrarea teritoriului 

Pentru domeniul inginerie civilă se solicită specializarea construcții civile, industriale și 
agricole 

Pentru domeniul inginerie geodezică se solicită specializarea măsurători terestre și 
cadastru. 

 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură  și urbanism sau în 
domeniul inginerie civilă –pentru al doilea post vacant de consilier  

Pentru domeniul arhitectură și urbanism se solicită specializarea urbanism și 
administrarea teritoriului 

Pentru domeniul inginerie civilă se solicită specializarea construcții civile, industriale și 
agricole. 
 Condiţii de vechime : 

- vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani pentru ambele posturi. 
 
Acte necesare pentru dosarul de concurs: 

- formularul de înscriere la concurs 
- copie după actul de identitate 
- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări 
- copie după carnetul de muncă, şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă și 
a vechimii în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011, candidații vor 
prezenta adeverința întocmită conform Ordinului nr.192/2013 a președintelui 
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 

- cazier judiciar 
- adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii 
- declarație pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat 

activități de poliție politică 



- declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție 
publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în 
ultimi 7 ani. 

 
BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional 
superior din cadrul Serviciului avizare, autorizații și disciplina în construcții 

 
 
1. Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 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; 
4. Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
5. Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr.839/2009, cu 
modificările și completările ulterioare; 
6. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată cu modificările 
completările ulterioare; 
7. Hotărârea Guvernului României nr.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de 
urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
8. Legea nr.10/1995, privind calitatea în construcții, republicată cu modificările completările 
ulterioare; 
9. Legea nr.422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind protejarea 
monumentelor istorice; 
10. Normele metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul 
nr.233/2016 a viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice. 
 
 
Informații suplimentare la tel.0254/211350, int.183. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


