
PRIMARIA COMUNEI JUCU 
Localitatea Jucu de Sus nr.112 

Comuna Jucu  Judetul Cluj  

Tel/Fax: 264233084/0264233086 

Mail: office@primariajucu.ro 

Web: www.primariajucu.ro 

 

Anunt recrutare functionari publici 

 
 Având în vedere prevederile art. 617 - 619 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 22 din HG nr. 611/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare  si luand in considerare art.II din Legea nr.203/2020, vă înştiinţăm că Primǎria 

Comunei Jucu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de 

execuţie vacante: 

- Inspector, clasa I, grad profesional superior – Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, fond 

funciar şi mediu, pe duratǎ nedeterminatǎ şi duratǎ normalǎ a timpului de muncǎ. 

- Consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul contabilitate, pe duratǎ 

nedeterminatǎ şi duratǎ normalǎ a timpului de muncǎ. 

Probele stabilite pentru concurs : 

 - selecţia dosarelor de înscriere 

 - proba scrisă  

 - interviul  

  Concursul se va organiza de cǎtre Primǎria Comunei Jucu, la sediul instituţiei din localitatea 

Jucu de Sus nr.112, Comuna Jucu, jud Cluj, conform calendarului următor: 

- 23.03.2021 , ora 12,00 :  proba scrisă, 

- 19.02.2021 – 10.03.2021 perioada depunerii dosarelor de concurs 

- 11.03.2021 – 17.03.2021 selecția dosarelor de concurs  

- Interviul se susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. 

 Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: 

 Dosarele de concurs vor fi depuse la registratura instituţiei. Persoana de contact: Hodiş 

Brînduşa, secretar general al Comunei Jucu. 

 Contact: e-mail: office@primariajucu.ro; tel/fax: 0264233084/0264233086. 

             Condiţii de participare: 

1- Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

2- condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice: 

 Pentru inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului urbanism, amenajarea 

teritoriului, fond funciar şi mediu: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,  în domeniul 

inginerie civilǎ, arhitectura, urbanism. 

- condiţii de vechime: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, in 

conformitate cu prevederile art. 468 alin.(1) lit.c) din Codul administrativ.    

 Pentru consilier, clasa I, grad profesional superior, in cadrul compartimentului contabilitate:  

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,  în domeniul 

ştiinţelor economice. 

- condiţii de vechime: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, in 

conformitate cu prevederile art. 468 alin.(1) lit.c) din Codul administrativ.    
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