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D I S P O Z I T I E
de constituire a comisiei  de  concurs , pentru ocuparea   functiei publice de executie  vacantă

-INSPECTOR, grad profesional Asistent - Compartiment Urbanism.

              Primarul comunei Stelnica,judetul Ialomita
              Avand in vedere;
- prevederile  art. 58 alin.(6) si  alin.(8)  din  din legea nr.188/1999(r2) cu modificarile  si 
completarile  ulterioare.
- prevederile art. 26, alin.(2) lit. b) HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
si dezvoltarea carierei funtionarilor publici , cu modificarile  si completarile ulterioare. 

       In temeiul art. 68 alin. 1  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu
modificarile si completarile ulterioare,

D I S P U N E :

        ART.1.- Se  constituie comisia  de  concurs,  pentru ocuparea   functiei publice de executie 
vacantă -INSPECTOR, grad profesional  Asistent- Compartiment  Urbanism, in urmatoarea
componenta :

-  Brateș Ionel  -Preşedinte
- Marin Daniel -membru 
- Reprezentant ANFP - membru
      Mănailă Petrică– secretarul comisiei

     ART.2.- Concursul –proba scrisa  va avea loc in data de  19.09.2018, orele 11.00 si interviul
in data de 21.09.2018, orele 11.00.
     ART.3.-  Bibliografia  face parte integranta- ca anexa  la prezenta dispozitie.
     ART.4.- Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire prin grija secretarului comunei.

        P R I M A R,                         Aviz pentru legalitate
       Decu Fănica                    SECRETARUL COMUNEI STELNICA

                                                      Mănăilă Petrică   
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D I S P O Z I T I E
de constituire a comisiei  de  solutionare a contestatiilor, pentru ocuparea   functiei publice de

executie vacantă -INSPECTOR, grad profesional Asistent- Compartiment Urbanism

              Primarul comunei Stelnica,judetul Ialomita
              Avand in vedere;
- prevederile  art. 58 alin.(6) si  alin.(8)  din  din legea nr.188/1999(r2) cu modificarile  si 
completarile  ulterioare.
- prevederile art. 26, alin.(2) lit. b) HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
si dezvoltarea carierei funtionarilor publici, cu modificarile  si completarile ulterioare. 

       In temeiul art. 68 alin. 1  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu
modificarile si completarile ulterioare,

D I S P U N E :

      ART.1. - Se  constituie comisia de  solutionare a contestatiilor, pentru ocuparea   functiei 
publice de executie vacanta -INSPECTOR, grad profesional  Asistent- Compartiment 
Urbanism, in următoarea componenta :

-   Neagu Ionelia- Preşedinte
-   Fasole Anișoara- membru
-   Reprezentant ANFP  -  membru
       Mănăilă Petrică - secretarul comisiei

     ART.2.- Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire prin grija secretarului comunei.

        P R I M A R,                               Aviz pentru legalitate
        Decu Fănica                       SECRETARUL COMUNEI STELNICA

                                                          Mănăilă Petrică
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                                                                              Anexa la DP nr.175/14.08.2018

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare  a funcţiei publice de executie vacante –
INSPECTOR, clasa I, grad profesional ASISTENT- Compartimentul

URBANISM.  

  1.  Constituția României, republicată ;

  2.   Legea  nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu

modificările şi completările ulterioare;

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

modificările şi completările ulterioare;

4.  Legea  nr.7/2004  privind  Codul  de  conduită  a  funcţionarilor  publici,

republicată;

      5. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, 
cu modificarile si completariele ulterioare.
      6.Ordinul nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a
legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de constructii.
      7. Legea  nr.350/2001  privind amenajarea teritoriului si urbanismul,  cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
      8. Legea nr. 10/1995  privind calitatea in constructii, cu modificarile si 
completarile ulterioare
        
        

Primar,

DECU FANICA


