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                                                                           A N U N T 
 
 
 
     Primaria orasului Breaza, Judetul Prahova, organizeaza concurs  la sediul  institutiei 
noastre pentru ocuparea urmatoarelor functii publice  vacante:   

1 functie de inspector, grad profesonal principal in cadrul Serviciului 
Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Agricol si Cadastru 

1     functie inspector principal in cadrul Serviciului Financiar – Contabil – 
Comp.Cheltuieli 

Concursul pentru ocuparea functieiilor publice vacante de inspector I principal  , va 
avea loc la sediul Primariei Breaza  pe data de 24 .04.2017 , ora 10,00  proba scrisa si  
26.04.2017 proba de interviu.  
    Dosarele se pot depune in perioada 24.03.2017  -13.04.2017. 
     Conditii de participare pentru functiile de inspector principal 

a) Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare . 

  -   Conditii  specifice pentru functia publica de inspector principal  din cadrul Serviciului 
Urbanism Amenajarea Teritoriului, Agricol si Cadastru. 
  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,  in domeniul: arhitectura, 
urbanism ingineria civila,inginerie  geodezica, inginerie si management.  
 -  5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 
    - cunostinte operare calculator dovedite prin atestat, fara testarea cunostintelor. 
    Bibliografie:  
     1 Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata modificata si 
completata ; 
     2. Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata ,modificata 
si completata; 
    3. Legea nr.7/2004 – Codul de conduita al functionarilor publici, republicata;  
     4. Legea. nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de costructii, 
republicata, modificata si compoletata 
      5. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului,  modificata si 
completata 
  -   Conditii  specifice pentru functia publica de inspector principal  din cadrul Serviciului 
Financiar Contabil – Comp.Cheltuieli. 
  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,  in domeniul: economic, 
finante, contabilitate.  
 -  5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 
    - cunostinte operare calculator dovedite prin atestat, fara testarea cunostintelor. 
    Bibliografie:  



     1 Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata modificata si 
completata ; 
     2. Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata ,modificata 
si completata; 
    3. Legea nr.7/2004 – Codul de conduita al functionarilor publici, republicata 
     4. Legea contabilitatii nr.82/1991 ,republicata , modificata si completata. 
     5. Legea 273/2006  privind finantele publice locale, modificata si  completata 

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURS 
1.Formular de inscriere 
2.Copie   de pe actul de identitate 
3.Copie de pe atele de studii /specializari 
4.Copie carnet de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca si 
specialitate 
5.Cazier judiciar 
6.Adeverinta medicala 
7.Declaratia pe proprie raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat 
activitati de politie politica 

      8. Copie de pe fisa de evaluare a performantelor individuale din anul anterior sau    
recomandare de la ultimul loc de munca, dupa caz 

Copiile de pe documentele prezentate mai sus se prezinta insotite de documentele 
originale. 
Relatii suplimentare la sediul Primariei orasului Breaza si tel./340508 
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