
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA

PRIMARIA Tel. +40 230 548.015 Fax+40 230 548.026:
E-mai I : primari abo r oaia@y ahoo. com

Anexi

4.NUNT

Prim[ria comunei Boroaia, judelul Suceava organizeazd in zilele de

- 29 noiembrie 2019 orele 10:00 - proba scrisi

- 03 decembrie 2019 orele 10:00 - interviul

concurs de recrutare pentru ocuparea urm[toarei funclii publice de execufie

vacante:

,, inspector, clasa l, grad profesional debutant " in cadrul Compartimentului Juridic,

Administrativ gi Urbanism

Condi(iile de participare la concursul sunt urmitoarele:

o Studii unrversitare de licenld absolvite cu diplomd de licen!6 sau echivalentd in domeniul
gtiintelor administrative;

. Nu necesitd vechime in soecialitatea studiilor:
' . Cunostinte de operare pe calculator dovedite prin delinerea rJnui certificaU diploma / atestat,

nivel mediu,

Condi{ii de desfiEurare a concursului:
. Dosarele de inscriere la concurs se depun in termen de 20 zib de la data publicirii anun{ului pe

site-ulinstitutieie si pe celalANFP, respectivin perioada 29.10,2019 -18.11.2019



Actele necesare pentru dosarul de concurs:
c cerere de inscriere;
o copia actului de identitate;
* copiile diplomelor de studii gi ale altor acte care atestd efectuarea

unor speciahzdri;
u copia carnetului de munci;
o cazierul.iudiciar;
* curriculum vitae;
E adeverinfd care s[ ateste starea de sdndtate corespunzdtoarc;
o declaratie pe propria r[spundere sau adeverinld care sd ateste cd nu

a desfdgurat polifie politica

Copiile de pe actele prevdzute mai sus se prezinfd legal\zate sau insoJite de
documentele originale, bare se certificd pentru conformitate cu originalul de
cdtre secretarul comisiei de concurs

Bibliografie concurs: \

1. Constituiia Rom6niei
2. O.U.G. nr" 5712019 privind Codul administrativ
3. I-egea 21311998 privind bunurile proprietate publica, cu modificdrile qi

completdri le ulterioare
4" Legii nr. 35012001 privind amenajarea teritoriului Ei urbanismul, cu

rnodificdrile si completdrile ulterioare
5. Ordinul nr.23312016 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare

a Legii nr. 35012001 privind amenajarea teritoriului gi urbanismul, cu
modifi carile si completirile ulterioare

6" l-egea nr. 50/1991 privind auLorizarea executdrii lucrdrilor de construc{ii,
republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare

7. Orclinul nr.83912009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de construcfii,
republicat6, cu modificarile gi completdrile ulterioare

8. I-egea nr.711996 a cadastrului gi a publicitAtii imobiliare, republicatd, cu
rnodifi cdri le ulterioare.
R.etalii supiimentare cu privire la continutul dosarului, bibliografie, etc. se

pot obline de la afigierul Primd.riei comunei Boroaia sau la telefon
0230548015, fax 40 230 548.026, e-mail primariaboroaia@yahoo.com.

Persoana contact inspector superior Blanariu Gabriela Carmen



Atributiile postului:
- Verificd clocumentaliile depuse in vederea obfinerii ACIAD qi intocmeqte

AD/AC ?n conformitate cu prevederile legii 5011991 republicatd, cu
completdrile gi modificdrile ulterioare, normele metodologice de aplicare
a acesteia gi a documentafiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,
avizate qi aprobate potrivit legii

- Asigurd asistenla de specialitate in domeniu qi in relalia cu publicul, faza
prem erg6to are autorizdrii

- Colabo-reazd,la intocmirea bugetului de venituri Ei cheltuieli privind sumele
necesare pentru anumite lucrdri de investilii qi reparalii

- Veriflic* SF sau PT qi ia mdsuri pentru corectarea lor conform normelor in
vigoare in colaborare cu proiectantul

- R.ezolvd problema avizelor prevazute in Certificatul de Urbanism
'- Urn'rareste realizarea lucrdrilor de reparalii qi investilii, realizate de UAT

Boroaia, indiferent de sursele de finanlare qi ia legitura cu dirigintele de

santier, proiectantul sau executantul
- na mSsuri pentru remediera celor constatate .
- lnf'orr-neazd seful ierarhic superior privind modul de rezolvare a acestora
- Cola'ooreazd cu compaftimentul achizilii publice pe tema investiliilor qi

reparatiiior
- Calculeazdtaxa de autorizare pentru cererile ceurmeazd a fi depuse
- intocmeqte qi line evidenla AC/AD emise
- intocineqte qi line evidenfa controalelor efectuate pe teren, conform

orogramuiui de control stabilit
- Urmdreqte in teritoriu respectarea AC/AD emise ;i sesizeazd conducerea

primdriei asupra cazurilor de incilcare a acestora, in vederea stabilirii
arrenzilor

- Verificd in teritoriu aparilia unor construclii neautorizate gi sesizeazd
ccnciucerea primdriei

- trniocmeste note de constatare cu privire la incdlcarea regulamentului de
'r-rrbanism si le inainteazl, conducerii primdriei in vederea stabilirii
niisurilor legale

- Urmdreste ducerea la indeplinire a mdsurilor impuse prin procesul verbal
de constatare a contraventiei. in urma controlului efectuat de orsanelle din
domeniu

- Urmbreqte comunicdrile de incepere a lucrdrilor pentru ACIAD emise
- Pai:ticipa la receplia lucrdrilor executate,inbaza solicitdrilor
- ;iduce la cunostinfa beneficiarului lucrdrii autorizate taxa de regulanzare

a ar:toriza{iei
- Duce ia indeplinire toate dispoziliile scrise sau verbale ale primarului



Informeazd permanent asupra masurilor luate in domeniul sdu de activitate
Elibereazd, adeverinfe privind existenga unor construcfii, la cerere
Elibereazd certificatul de atestare pentru construcfii
Emite qi {ine evidenla autorizafiilor privind lucrdrile de racordlri gi

brasamente la refelele publice de apd, canalizare, energie electricE
Emite certificatele de urbanism qi avizele conform Legii nr. 50/1991
republicatd, cu completdrile Ei modificdrile ulterioare, normele
metodologice de aplicare a acesteia
Pdstreazd, PUG, PUZ qi PAT al comunei Boroaia gi vine cu propuneri
pentru r eactualizarea lor
lntocmegte rapoarte de specialitate Ei le inaintezd secretarului comunei
Boroaia, atunci cdnd in sedinta consiliului local este vizat sectorul sdu de
activitate
Participa din partea,Primariei la expertizele tehnico - judiciare
Membru al comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractelor de achizifii publice
Membru al comisiei de recepfie al lucrdri.lor de investifii, particip[ la
recep{ia preliminard gi finalh a lucr[filor aulorizate, intocmirea proceselor
verbale de recepfie, asigurdndu-se cd lucrarea a fost executatd conform
proiectului autoizat
Propune spre aprobare Consiliului Local lista cu obiectivele de investilii
Urmdreqte realizarea lucrdrilor de investilii pentru obiectivele de interes
public, admildnd la decontare numai situaqiile de platd reale prezentate de
constructori

PRIMAR

Ing. Vasile Berariu

Data 25.1-O.2OL9

Sennndturi,



DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE  
 

(Sunt exceptate de la obligația de a face declarația pe propria răspundere privind calitatea de 

lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, persoanele care la data de 22 decembrie 1989 
nu împliniseră vârsta de 16 ani) 

 
conform art. 49 alin. (1) lit. j) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, respectiv conform art. 5 alin. (1) din 

OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii 

    Subsemnatul/Subsemnata  

....................................................................... 

....................................................................... 

(numele şi toate prenumele din actul de identitate, precum şi 

eventualele nume anterioare) 

 

cetăţean român, fiul/fiica lui 

....................................................................... 

(numele şi prenumele tatălui) 

 

şi al/a 

....................................................................... 

(numele şi prenumele mamei) 

 

născut/născută la 

....................................................................... 

(ziua, luna, anul) 

 

în 

....................................................................... 

(locul naşterii: localitatea/judeţul) 

 

domiciliat/domiciliată în 

....................................................................... 

(domiciliul din actul de identitate) 

 

legitimat/legitimată cu 

....................................................................... 

(felul, seria şi numărul actului de identitate) 

 

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în 

declaraţii, după luarea la cunoştinţă a conţinutului Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si 

deconspirarea Securitatii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, 

că ............... calitatea de lucrător al Securităţii sau colaborator       

 (am avut/nu am avut) 

al acesteia, în sensul art. 2 lit. a)-b) din ordonanţa de urgenţă. 

    

 

 

 

 

                                                           

.............................. 

                (Data)                                                                              

 

 

.............................. 

             (Semnătura) 

 



       

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 

Autoritatea sau instituţia publică  .............................. 

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: 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 

      

      

      

Limbi străine 1): 

Limba Scris Citit Vorbit 

        

        

        



Cunoştinţe operare calculator 2): 

Cariera profesională 3): 

Perioada Instituţia/Firma Funcţia 
Principalele 

responsabilităţi 

        

        

        

Detalii despre ultimul loc de muncă 4): 

1. .................................................... 
2. .................................................... 

Persoane de contact pentru recomandări 5): 

Nume şi prenume Instituţia Funcţia Număr de telefon 

        

        

        

Declaraţii pe propria răspundere 6) 
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 pentru motive 

disciplinare. - nu mi-a încetat |_| 

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 |_| activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită 
prin lege. - nu am desfăşurat |_| 

Acord privind datele cu caracter personal 7) 

|_| 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 în 

declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate. 

../../../resurse1/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp1245770/00103070.htm
../../../resurse1/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp1245770/00103070.htm


Data .............. 
Semnătura ................... 

__________ 
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 există 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. 

 
 



Anexa  nr.1 

 

Denumire angajator 

Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI) 

Date de contact ale angajatorului (telefon, fax) 

Nr.de înregistrare 

Data înregistrării 

 
 

         ADEVERINŢĂ 

 

 

 Prin prezenta se atestă faptul că dl/d-na..............................., posesor al B.I./C.I........................., 

seria.................., nr.................., CNP................................., a fost/este angajatul ......................, în baza actului 

administrativ de numire nr..................;/contractului individual de muncă/, cu normă întreagă/cu timp parţial 

de..........ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat  în registrul general de evidenţă a salariaţilor 

cu nr......../.........................  , în funcţia/meseria/ocupaţia de 1........................................ 

 Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de 

muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel .2..................... , în specialitatea....................... 

 Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl./d-

na............................................. a dobândit: 

- vechime în muncă: .....................ani........luni.......zile 

- vechime în specialitatea studiilor: ....................ani.............luni..........zile. 

 Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele 

mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu): 

 

Nr.  

crt 

Mutaţia  

intervenită 

Data  Meseria/funcţia/ocupaţia cu  

indicarea clasei/gradaţiei  

profesionale 

Nr. şi data actului pe baza  

căruia se face 

înscrierea şi temeiul legal  

     

 

În perioada lucrată a avut..........................zile de concediu fără plată.  

În perioada lucrată, d-lui/d-nei................................ nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/ i s-a 

aplicat sancţiunea disicplinară.................................  

  

   Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în 

prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.  

 

 

 

Data      Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului3, 

 

 

     Semnătura reprezentantului legal al angajatorului,  

 

     Ştampila angajatorului  

 

 

 
1  - prin raportare la Clasificarea Ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii 
2   -  se va indica nivelul de studii (mediu /superior) 
3  - persoana care potrivit legii /actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii    

 

 


