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ANUNȚ 
 

Primăria comuna Domnești organizează în data de 15.12.2015 ora 900 – proba scrisă, concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe periodă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum 
urmează: 
a) Denumirea funcțiilor publice de execuție vacante și încadrarea acestora în structura 

organizatorică: 
1. COMPARTIMENT URBANISM, AMENAJARE TERITORIAL Ă SI CADASTRU  

– inspector clasa I grad profesional principal  
2. COMPARTIMENT JURIDIC 

– Consilier juridic clasa I grad profesional principal  
b) Condițiile de participare la concurs, respectiv condițiile prevăzute de lege pentru ocuparea 

funcțiilor publice vacante și alte condiții specifice prevăzute în fișele posturilor aferente 
respectivelor funcții publice:  

- Condițiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 
publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare; 

- Condițiile specifice: 
� Pentru inspector clasa I grad profesional principal  Compartiment Urbanism, 

Amenajare Teritorial ă Si Cadastru  
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
• vechime în specialitatea studiilor: 5 ani; 
� Pentru consilier juridic clasa I grad profesional principal   
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice; 
• vechime în specialitatea studiilor: 5 ani; 

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Domnești, Șos. Al. I. Cuza nr. 25-27, 
comuna Domnești, județul Ilfov în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III–a, iar documentele de participare sunt cele prevăzute de art. 49, alin. (1) 
din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.  
 Alte informaţii referitoare la organizarea concursului pot fi obţinute la telefon 021/351.52.56. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


