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A N U N Ţ 
 

Primăria oraşului Pecica, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei 

publice de executie vacante de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL 

DEBUTANT ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI INVESTIȚII  

 

Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Pecica, str.2. nr.150, judeţul Arad şi se 

desfăşoară după cum urmează: 

- selecția dosarelor: în termen de 5 zile lucrătoare de la ultima zi de depunere a 

dosarelor, respectiv în perioada 2 – 8 IUNIE 2021; 

- proba scrisă în data de 11 IUNIE 2021 ora 1000;   

- proba interviu: în termen de 5 zile lucrătoare de la data probei scrise; 

 

Condiții  de participare la concurs: 

- candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019  privind Codul Administrativ; 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu necesită. 

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune  la secretarul comisiei de concurs din 

cadrul Primăriei oraşului Pecica, str.2, nr.150, judeţul Arad în termen de 20 zile de la data publicării 

anunţului, respectiv din data de 10 mai până în data de 31 mai 2021 inclusiv. 

  

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele 

prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

 formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 

 curiculum vitae, modelul comun european;  

 copia actului de identitate; 

 copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări şi perfecţionări; 

 copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 

lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare 

ocupării funcţiei publice; 

 copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

 cazierul judiciar; 

 declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de 

lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de 

concurs. 
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Atribuții ale postului sunt: 

 Participă în comisiile de licitaţii pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de lucrări 
organizate de Primăria oraşului Pecica şi evaluarea ofertelor conform legislaţiei în vigoare în 
domeniul achiziţiilor publice; 

 Verifică lucrările executate; 

 Colaborează cu diriginţii de şantier la urmărirea execuţiei lucrărilor; 

 Supravegheaza realizarea corecta a lucrarilor pe faze, in conformitate cu proiectele de executie si 
semnaleaza proiectantului abaterile constatate la proiect; 

 Ţinerea evidenţei şi monitorizarea progresului investiţiilor în curs de desfăşurare; 

 Cere oprirea, refacerea sau remedierea lucrărilor executate necorespunzător din punct de vedere 
a calităţii; 

 Urmăreşte acceptarea la plată numai a lucrărilor executate corespunzător calitativ şi cantitativ, 
conform legilor şi normativelor în vigoare;  

 Organizează şi răspunde de recepţia obietivelor de investiţii, cu respectarea întocmai a 
prevederilor din proiect şi respectarea legilor în vigoare; 

 Împreună cu Serviciul Financiar Contabil şi Buget, întocmeşte lista lucrărilor de investiţii care 
urmeaza să fie continuate sau propuse pentru începere; 

 Colaborează cu Serviciul Financiar Contabil şi Buget pentru plata comisioanelor legale, avizarea 
Programului de Control al Calităţii de către I.S.C. Arad şi predă dirigintelui de şantier 
documentele pentru anunţarea începerii lucrărilor; 

 Colaborează cu proiectanţii contractanţi în vederea elaborării studiilor de fezabilitate, a 
proiectelor tehnice, a documentaţiilor tehnico – economice, a caietelor de sarcini pentru 
realizarea obiectivelor investiţionale cuprinse în bugetul anual al U.A.T. – oraş Pecica; 

 Ţine legătura cu societăţile de proiectare şi de construcţii la definitivarea graficelor de eşalonare 
a investiţiei în funcţie de programele anuale; 

 Asigură depunerea/transmiterii în termen în vederea admiterii la finanţare a 
obiectivelor/proiectelor, prevazute în Programul de Investitii; 

 Urmăreşte realizarea şi punerea în funcţie, la termenele aprobate a investiţiilor prevazute; 

 Întocmirea caietelor de sarcini pentru execuţia lucrărilor de reparaţii la clădirile din patrimonial 
public şi privat al oraşului; 

 Întocmirea de rapoarte şi informări privind necesarul de investiţii, stadiul investiţiilor în curs de 
desfăşurare sau altele specifice compartimentului; 

 Întocmirea de răspusuri la adrese şi situaţii către Consiliul Judetean, Prefectură sau alte instituții 
de stat; 

 Întocmirea formularelor către Directia Judeţeană de Statistică; 

    

Bibliografia necesară şi tematica necesară:                              

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Constituţia României; 

2. Titlurile IV şi V ale Prăţii a III- a şi Titlurile I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 

57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. O.G. nr.137/2000 – privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr.202/2002 – privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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5. Hotărârea Guvernului nr.343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 

privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 

acestora; 

6. Legea nr.10/1995 – privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

7. Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, cu modificările şi completăriel ulterioare. 

 

TEMATICA: 

-  Reglementări privind funcţia publică; 

-  Reglementări privind administraţia publică locală; 

- Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţiei drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane, tel.0257468323, 

interior 14. 

                 

 

 

 

           PRIMAR,   

         PETRU  ANTAL 
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