
 
ANUNT  pentru  SITE  CJT 

 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ organizează în perioada 5 – 7 septembrie 2011 
concurs de recrutare pentru ocuparea  funcţiei  publice  de  execuţie  unice  

vacante : 

 
• Inspector I debutant  la  Compartimentul  Cadastru şi  Gestiunea  

Localităţilor  
 

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS : 
 

A) Condiţii generale: 
 Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din 

Legea nr.188/1999   privind  Statutul  funcţionarilor  publici,  republicată cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 
B) Condiţii specifice: 

- Studii superioare universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de 

licenţă, profil geografie, specializare planificare teritorială; 

- Cunoştinţe de operare/programare pe calculator : Permisul European 
de conducere a computerului (ECDL), AutoCAD; 

 
CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI : 
 
 a)Concursul se organizează la Consiliul Judeţean Timiş, B-dul Revoluţiei 

1989 nr.17 Timişoara, astfel: 

  - Proba  scrisă  în data de 05.09.2011, ora  9,00 

  - Interviul  în data de 07.09.2011, ora 10 ,00 

 

 b) Dosarele de înscriere a candidaţilor la concurs se depun până la 

data de 20.08.2011 la secretariatul comisiei de concurs (Serviciul Resurse 

Umane, Organizare,  

Salarizare din cadrul Consiliului Judeţean Timiş,  B-dul Revoluţiei 1989 nr.17  

Timişoara). 

 

 

BIBLIOGRAFIE 
 

 

• Legea nr.215/2001 republicata, Legea administraţiei publice locale cu 

modificarile şi completările ulterioare; 

• Legea nr.188/1999 republicata, privind statutul funcţionarilor publici ( 

actualizată ); 



• Legea nr.7/2004 republicata, Codul de conduita a functionarilor 

publici; 

• Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu 

modificarile şi completările ulterioare; 

• Legea nr.50/1991 republicata, privind autorizarea execuţiei lucrărilor de 

construcţii cu modificarile şi completările ulterioare; 

• Hotararea Guvernului nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului 

general de urbanism, republicată cu modificarile şi completările 

ulterioare; 

• Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, cu modificarile şi 

completarile ulterioare; 

• Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi 

completarile ulterioare. 

 

Actele necesare pentru dosarul de concurs 
 

- copia actului de identitate; 

- formularul de înscriere; 

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări; 

- copia carnetului de muncă; 

- cazierul judiciar; 

- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

- declaraţie pe proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste că 

nu a desfăşurat poliţie politică. 
 

 

 

 

           PREŞEDINTE,                                       ŞEF SERVICIU Resurse Umane, 
Constantin OSTAFICIUC                                  Organizare, Salarizare 
                                 Păunel CRĂGUIA    
 
 
 


