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Nr.8265 din 25.09.2014 

ANUNŢ 

         Primăria comunei Feldru organizează în data de 06.11.2014, concurs pentru ocuparea postului 

vacant contractual de execuţie pe perioadă nedeterminată: Inspector I  în Compartimentul urbanism, 

cadastru, topografie şi agricultură din cadrul primăriei comunei Feldru.  

        Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Feldru la orele 10.00 proba scrisă şi interviu 

pentru candidații a căror dosare au fost selectate. 

Bibliografie 

           - Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată. 
           - Legea 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
 

Cerințe : 

Este necesar document prin care se dovedesc studiile superioare în domeniul ştiinţelor tehnice 

,economice, administrative sau agricole: absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

Sunt necesare obligatoriu şi următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 

organizatoare; 

 b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

 c) orice alte documente care atestă efectuarea unor specializări în domeniile menţionate dacă 

există. 

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor- dacă există; 

 e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-

l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

 f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile 

sanitare abilitate; 

 g) curriculum vitae; 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data anunțului, 
la sediul Primăriei comunei Feldru respectiv 09.10.2014.  

Dosarele se depun la secretarul primăriei domnul Beșuțiu Gavrilă telefon 0263374339/14 fax 
0263374310 Primăria comunei Feldru , nr.186, Județul Bistrița – Năsăud. 

 
PRIMAR 

           Țiolan Grigore 
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