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Nr. 1709/21.02.2023 
 

ANUNŢ CONCURS 
 
1. Denumirea autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului: 
U.A.T.Comuna Oțeleni  cu sediul în localitatea Oţeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, judeţul 

Iaşi  
 
2. Functia publica pentru care se organizeaza concursul, identificata prin denumire, 
categorie, clasa si, dupa caz, grad profesional, precum si compartimentul din care face 
parte, conform evidentei gestionate de Agentie, potrivit art. 401 alin. (1) lit. d) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

I. Consilier, clasa I, grad profesional debutant, ID 203580, Compartiment 
urbanism și amenajarea teritoriului 

  
3. Precizarea expresa a duratei timpului de munca, respectiv durata normala a timpului de 
munca sau durata redusa a timpului de munca la jumatate de norma: 
 

- Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 
 
4. Data, ora si locul sau locatia desfasurarii probei suplimentare, daca este cazul; 
 - nu este cazul 
 
5. Data, ora si locul sau locatia desfasurarii probei scrise: 
 

- Data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise 27 martie 2023, ora 10.00, la 
sediul Instituției Prefectului Judetului Iasi, mun. Iași, str. Anastasie Panu nr. 60, jud. Iași; 

 
 6. Conditiile de participare cuprinzand conditiile de studii, conditiile de vechime in 
specialitate si alte conditii specifice: 
 
Condiții specifice pentru ocuparea postului 
 
Pentru Consilier - 203580 - Clasa I, Grad debutant, COMPARTIMENT URBANISM SI 
AMENAJAREA TERITORIULUI 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitate în 

domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi executării lucrărilor de construcţii. 
 
Condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice: - nu este cazul 
 
7. Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 
 

- perioada de depunere a dosarelor de concurs: 21.02.2023 – 13.03.2023 
 
8. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzand adresa de 
corespondenta, telefon/fax, email, persoana de contact si functia publica detinuta: 
 

doc:1190005703/18


Pagina 2 din 2 
 

- coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând UAT Comuna 

Oțeleni, sat Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, jud. Iași, telefon 0232/718027 / 

0784221670, e-mail: primariaoteleni@gmail.com, numele și prenumele persoanei de 
contact Dieac Carmena; 

 
9. Bibliografie și tematică de concurs 

1. Constituția României, republicată.  
Cu tematica: 

• Titlul II, Capitolul II „Drepturile și libertățile fundamentale";  
• Titlul II, Capitolul III „îndatoririle fundamentale"; 
 • Titlul III, Capitolul V, Sectiunea a 2-a „Administratia publică locală". 

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare.  
Cu tematica: 

•Capitolul II, Sectiunea I „Egalitatea în activitatea economică și în materie de angajare și 
profesie"  
•Capitolul II, Secțiunea a II-a „Accesul la serviciile publice administrative și juridice, de 

sănătate, la alte servicii, bunuri și facilități" 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  
Cu tematica: 
• Capitolul II „Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii"; 

• Capitolul IV „Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce priveste participarea la 

luarea deciziei". 
4. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare: 
Cu tematica: 

 Partea a VI-a, Titlul I "Dispozitii generale";  
  Partea a VI-a, Titlul II "Statutul functionarilor 

5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare.  
Cu tematica: 

 CAPITOLUL II -Domeniul de activitate  
 CAPITOLUL III , SECŢIUNEA a 3 - a Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice 

locale  
 CAPITOLUL IV - Documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism 

6. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea regulamentului general de urbanism, 

republicată,cu modificările şi completările ulterioare: 
cu tematica  

 CAPITOLUL II - Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor 
 

Notă: La studierea actelor normative din bibliografie, candidații vor avea în vedere toate republicările, 

modificările și completările intervenite până la data depunerii dosarelor de concurs 

 

 

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, 

BENCHEA IOAN 


