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A N U N T 

 
  
               Primăria orașului Slănic  anunță organizarea concursului de recrutare a  funcţiei publice 
de conducere de arhitect sef, vacantă  , din  cadrul Serviciului ” Urbanism, amenajarea teritoriului, 
cadastru, registrul agricol și alte activități auxiliare”  al Aparatului de specialitate al Primarului 
oraşului  Slănic, judeţul Prahova 
              Concursul se organizează la sediul Primariei orașului Slănic, str. Alexandru Odobescu, 
nr.2,  Judetul Prahova : 

- proba scrisa  se va desfasura in data de 24.05.2021,ora 10,00 la sediul Primariei orașului 
Slănic, judetul Prahova; 

- interviul  se va susține în data de 26.05.2021,ora 10,00 la sediul Primariei orașului Slănic, 
județul Prahova; 

 
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 

 
Condiţiile de participare:- conform art.465 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificarile și completările ulterioare, si : 
 
Condiții de studii și vechime: 

1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,  de arhitect 
diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist ori de inginer urbanist şi inginer în 
domeniul construcţiilor, absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul 
urbanismului şi amenajării teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională 
continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării 
construcţiilor, în condiţiile art.36 indice 1 lit. c) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu modificările si completările ulterioare, 

2. atestat Registrul Urbaniştilor din România 
3. studii de master absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea 

studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii     
4.  vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani. 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde în mod obligatoriu: 

a) formularul de inscriere, prevazut in anexa 3 din HGR 611/2008; 
b)  curriculum vitae, model comun European  
c) copia actului de identitate; 
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor 

specializări și perfecționări; 
e) copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, 

care sa ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 
funcției; 

f) copia adeverintei care atesta starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derularii concursului de către medicul de familie al candidatului;  

g) cazierul judiciar; 



 

 

h) declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul 
de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau 
colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica. 

i) Atestat Registrul Urbanistilor din Romania 
       Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele 
emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. 
           Copiile de pe actele prevazute la alin. (1), se prezinta in copii legalizate sau însoțite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 
comisiei de concurs. 
                Documentul prevazut la alin. g) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. In 
acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de 
concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai tarziu de 
data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.  
 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituției în perioada 23.04.2021 - 12.05.2021; 

 

Coordonatele de contact pentru  primirea dosarelor de concurs : 
- sediul Primariei oras Slanic, str. Al.Odobescu, nr.2, judetul Prahova,  
- telefon/fax: 0244240299/0244240704 ; 
- e-mail: contact@primariaslanic.ro;  
- numele și prenumele persoanei de contact – Mare Camelia-consilier R.U; 

 
 

Primar,  
 Costea Danelus 
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                               B I B L I O G R A F I E  /  TEMATICA  
                   Funcție  publică de conducere - Arhitect sef 

- Constituţia României, republicată,  
- Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată (3), cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, rerepublicată; 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 255 /2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesare 
realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 33 /1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicata; 
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
- Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, rerepublicata, cu 
modificările și completarile ulterioare; 
- Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 839/2009 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul Ministrului Dezvoltării regionale si turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea 
Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 
planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism; 
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
exigenţele minime de conţinut ale documentaţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru 
zonele de riscuri naturale; 
- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului  nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a 
lucrarilor de constructii si instalatii aferente, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Codul civil; 
- Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare.       
                                   PRIMAR,                                                SECRETAR general al orașului, 
 Costea  Danelus Cojocaru Isabela Cerasella 
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Aprob,                                                                   
                                                                                                                                                PRIMAR, 
                                                                                                                             

                                                 
 
                                                     ATRIBUTIILE POSTULUI : 
 
 Coordoneaza activitatea Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru, registru 

agricol și alte activități auxiliare 
 Verificarea respectării disciplinei în construcţii:  

  - întocmirea proceselor verbale de control; 
 - întocmirea proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 

şi înregistrarea acestora în registrul de control; 
 Semnarea autorizaţiilor de construire și a certificatelor de urbanism;  
 Întocmirea rapoartelor  de specialitate din partea serviciului către Consiliul Local pentru 

lucrările care necesită elaborarea unor documentaţii P.U.Z şau P.U.D. şi către Consiliul 
Judeţean pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru lucrările ce se execută pe raza 
mai multor localităţi ale judeţului; eliberarea avizelor de amplasament;  

 Întocmirea avizului prealabil de oportunitate pentru elaborarea şi avizarea documentaţiilor 
de urbanism PUZ;  

 Întocmirea rapoartelor ptr. Proiectele de hotărâre si a proiectelor de hoatarari in domeniu de 
activitate ;  

 Actualizarea nomenclatoarelor stradale;  
 Verificarea documentaţiilor în vederea eliberării certificatelor de nomenclatură stradală;  
 Deplasare în teren pentru eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală şi a plăcuţelor cu 

număr (adresă poştală);  
 Întocmirea şi afişarea lunară a listelor privind C.U, A.C., A.D. eliberate la afisierul  

primăriei în vederea asigurării caracterului public al acestora; întocmirea şi transmiterea 
situaţiilor cu privire la C.U. , A.C. şi A.D. eliberate către Inspectoratul Judeţean în 
Construcţii Prahova, întocmirea şi transmiterea situaţiilor lunare, trimestriale şi anuale către 
Direcţia de Statistică Prahova;  

 Preluarea sesizărilor şi petiţiilor aferente compartimentului şi ţinerea evidenţei acestora, 
verificarea în teren a reclamaţiilor și  întocmirea răspunsurilor la sesizări;  

 Verificarea amplasării parcelelor în intravilanul sau extravilanul localităţii, precum şi 
vizarea planurilor cadastrale sau eliberarea unor adeverinţe în acest sens;  

 Pregătirea documentaţiilor pentru predarea lor la arhiva unității;  
 Verificarea documentaţiilor şi deplasare în teren pentru eliberarea planurilor de vecinatate ;  
 Evidenţa bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Slanic , precum şi eliberarea 

adeverinţelor necesare compartimentelor din cadrul Primăriei cât şi xerocopierea H.G. 
privind atestarea domeniului public al oraşului Slănic cu anexele aferente, eliberarea 
solicitanţilor, în condiţiile legii, a unor adeverinţe privitoare la bunurile care alcătuiesc 
domeniul public al oraşului Slanic ;  

 Evidenţa bunurilor care alcătuiesc domeniul privat  al oraşului Slanic , precum şi eliberarea 
adeverinţelor necesare compartimentelor din cadrul Primăriei, eliberarea solicitanţilor, în 
condiţiile legii, a unor adeverinţe privitoare la bunurile care alcătuiesc dom. Privat  al 
oraşului Slanic ; 

  Alte sarcini curente referitoare la activitatea de urbanism.  



 

 

 Implementarea strategiei de dezvoltare a localităţii: 
 Prioritizarea proiectelor; 
 Elaborarea scenariilor de dezvoltare teritorială;  
 Crearea de parteneriate pentru promovarea proiectelor. 
 Amenajarea teritoriului local prin : 

- elaborarea documentaţiei de amenajarea teritoriului şi urbanism pe plan local şi 
asigurarea caracterului public al acestuia; 
 -  urmărirea valabilităţii documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism; 
 -  consolidarea şi dezvoltarea reţelei de legături interregionale; 
 -  protejarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural; 
 -  evidenţierea zonelor cu riscuri naturale la inundaţii şi alunecări de teren; 
 - asigurarea caracterului public al documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi 
urbanism; 
  -  consultarea publicului pentru obiectivele dezvoltării economico-sociale privind 

        amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbanistică a localităţii. 
 

RESPONSABILITATI : 
 răspunde de păstrarea secretului de serviciu , precum și secretul datelor și informațiilor cu 

caracter confidential deținute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de 
serviciu ; 

 are obligația sa îndeplinească cu profesionalism , loialitate , corectitudine și in mod 
constiincios îndatoririle de serviciu ce ii revin ; 

 răspunde de realizarea la timp și întocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii , programelor 
aprobate si dispuse expres de conducerea institutiei si de raportarea asupra modului de 
realizare a acestora ; 

 răspunde , potrivit dispozitiilor legale , de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor, 
masurilor si sanctiunilor stipulate in documentele intocmite ; 

 
 
 
 
 
 


