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                              CĂTRE, 
                                                AGENŢIA NATIONALĂ A FUNCTIONARILOR PUBLICI 
                                                                                       BUCUREȘTI 
 
 
             Având în vedere prevederile art. 618 din O.U. 57/2019 privind Codul Administrativ, vă aducem la 
cunoștință că U.A.T. oraș Anina organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de 
execuție de: 

- consilier, clasa I, grad principal din cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajare Teritorială; 
 
Concursul se organizează în temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea 

și completarea Legii nr. 55/202 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 
de COVID -19; 

              Condiţii de desfăşurare: 
Condiții generale: conform prevederilor art.465 din O.U. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
Condiții specifice: 
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul științelor 
inginerești – inginerie civilă; 
- vechime în specialitate: - minim 5 ani în specialitatea studiilor absolvite; 
Probele stabilite pentru examen/concurs: 

- termenul de depunere a dosarelor: 18.05.2021 – 07.06.2021 
- selecția dosarelor: într-un termen de 5 zile lucrătoare de la ultima zi de depunere a dosarelor; 
- proba scrisă: în data de 23.06.2021, ora 11.00 
- proba de interviu: într-un termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 

Dosarul de concurs, întocmit conform prevederilor art. 49 din HG nr. 611/2008 cu modificările și 
completările ulterioare, se depune de către candidaţi la sediul instituției. 
           Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei oraşului Anina, strada Mathias Hammer, nr. 2, judeţul 
Caraș - Severin. 
Bibliografia: 

1. Constituția României; 
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare;    
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sacționarea tuturor formelor de 

discriminare; 
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. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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6. Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 839/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

8. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

9. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

10. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

  
              Cu deosebită consideraţie, vă mulţumim. 
 
 
 
 
 
                                                                                     PRIMAR,                                        
                                                                  ing.ROMÂNU GHEORGHE 
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