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ANUNŢ

Având în vedere prevederile art. 618 aIm. (2) din Ordonanţa Urgenţă nr. 57 2019 privind
Codul administrativ, cu modificările ~i completările ulterioare, art. II din Legea nr. 203 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr.55 2020 privind unele măsuri pentm prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19 coroborat cu prevederile Hotărârii Guvemului
nr. 611 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
fúncţionarilor publici, cu modificările ~i completările ulterioare, vă înştiinţăm Cu privire Ia
organizarea concursului de recrutare

24.02.2022

funcţia/clasa/grad Data Data desĺ~urării
profesional desfăşurării interviului

probei scnse
consilier, 1, grad iä termen de maxim 3 zileServiciul profesional asistent lucrătoare de Ia data

urbanism şi susţinerii probei scrise,
amenjarea _______________________ doar acei candidaţi care
teritońului consilier, I, grad au obţinut minim

Direcţia profesional asistent 50 puncte Ia proba scrisă
Urbanism

Condiţiile specifice de participare:
. studii universitare de licentă absolvite Cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din

domeniile : studii universitare de Iicentă absolvitc CU diplomă dc liccnţă sau cchivalentă în
unul din domeniile : arhitectură, urbanism şi construcţii;

. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, aşa cum prevede
legea: minim 1 an;

. Cunoştinţe operare pe calculator dovedite prin documente Care S~ ateste deţinerea
competenţelor (certificat/diplomă), emise în condiţiile legii, nivel mediu;

24.02.2022

!



Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte urniătoarele condiţii:

. are cetăţenia română şi domiciliul în România;

. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

. are capacitate deplină de exerciţiu;

. este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o füncţie publică.
Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către
medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin
intermediul unităţilor specializate acreditate in condiţiile legii;

. îndeplineşte condi;iile de studii şi vcchimc în spccialitatc prevăzute de lege pentru
ocuparea funcţiei publice;

. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei
publice;

. flu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infřacţiuni contra umanităţii, contra
statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infřacţiuni care
împiedică înfăptuirea justiţiei, intřacţiuni de fals on a unei infřacţiuni săvârşite cu
intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau
dezincriminarea faptei;

. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia on
activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească
definitivă, în condiţiile legii;

. nu a fost dcstituită dintr-o fbncţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

. flu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de
legislaţia speciBcă.

Durata normală a timpului de lucru este 8 ore zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Depunerea documentelor se face la Registratura generală din cadrul Primăriei
Municipiului Oneşti, în termen de 20 zile de Ia data publicării anunţului — 20.01.2022,
respectiv în perioada cuprinsă între 20.01.2022 — 08.02.2022..

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de Ia data publicării anunţului,
candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut ?n anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă
efectuarea unor specializări şi perfecţionări, dacă este cazul;
e) copia cametului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada

lucrată, care să ateste vechimea in muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru
ocuparea postuluilfuncţiei sau pcntru cxcrcitarca profcsici, acolo unde este cazul;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu ccl
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;



h) declaraţia PC propria răspundore, prin completarea rubricii corespunzătoare din
formularul do înscriero, sau adeverinţa care să atosto lipsa calităţii do lucrător al
Securităţii sau colaborator al acostoia, în condiţiilo prevăzute do logislaţia spocifică.

*Cazjerjjl poate fi înlocuit Cu 0 declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis Ia
selecţia dosarelor are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursu]
desfăşurării concursului,dar nu rnai târziu de data şi ora organizärii interviului, sub sancţiunea neemiterii actului
administrativ do numire.

**Adeverjnţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitcntului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit do Ministerul Sănătăţii Publice.

~ (12) Adevorinţele care au un alt format decât ccl prevăzut în J-LG. nr.61 1/2008 cu modificările şi

completările ulterioare, trebuie să cuprindă elemente similare prevăzutc Tn anexa nr.2D şi din care să rezulte cel
puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate,nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea
acestciaĺacestora,temciul legal al desfăş’irării activităţii,vechimea Tn muncă acumulată, precum şi vechimea în
specialitatea studiilor.

Bibliografia concursulni
1. Constituţia Românioi — republicată
2. Ordonanţa do urgonţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modifîcărilo şi completărilo

uiterioare;
3. Logea nr. 202/2002 — privind egalitatea do ~anso ~i tratamont între femoi ~i

bărbaţi, ropublicată, cu modiflcările ~i completărilo uiterioare;
4. Ordonanţa do Guvorn nr. 137/2000 privind prevonirca ~i sancţionarca tutuioi

formolor do discriminaro, ropublicată, cu modificărilo ~i complotările ultorioaro;
5.) Logea nr. 50/1991 privind autorizarea oxocutării lucrărilor do construcţii, cu

modificărilo şi compiotările ultorioare;
6.) Logoa nr. 350/2001 privind amonajaroa toritoriului şi urbanismul:
7.) Hotărâroa Guvornului nr. 273/1994 privind aprobarea Roguiamontului privind

rocopţia construcţiilor, cu modificările şi complotărilo ultorioare.

Tematica concursułui:
1. Constituţia Românioi, ropublicată:

Catogorii do logi, Catogorii do logi, Principii do bază, Droptul do propriotato
privată, Droptul porsoanoi vătămato do o autoritate publică

2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea do şanso şi do tratan-iont întro fomoi şi bărbaţi,
ropublicată,cu modifîcările şi complotărilo ulterioaro:

Capitolole I, II, III ,

Roglomontări privind egalitatoa do şanso şi do tratamont intro fomoi şi bărbaţi in
domeniul muncii;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind provoniroa şi sancţionaroa tuturor formolor
do discriminaro, ropublicată, cu modificăriio şi complotărilo ultorioaro;

Prinoipii ~i dofiniţii,
Accesul la serviciiio publico administrativo ~i juridico, do sănătato, Ia alto

servicii, bunuri ~i facilităţi
4. Ordonanţa do urgonţă a Guvornului nr. 57/2019, cu modificărilo şi eomplotărilo

ulterioaro:
Partea a ill-a şi Partoa a V1-a;
Roglomontări privind Administraţia pubiică locală;



Reglementări privind statutul funcţionarilor publici din administraţia publică
Iocală;

5. Legea nr. 50 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu
modificările şi completările ulterioare:

Aplicarea prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de
construire sau desfiinţare, procedura de autorizare, verificarea conţinutului cadru al
documen’.aţiilor de autorizare.

Conexiuni privind aplicarea prevederilor Legii 350 2001, Legii 50 1991, H.G.
nr. 273 1994 - succesiune etape şi ierarhizare reglementari.

6. Legea nr. 350 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul:
Aplicaiea prevederilor legale privind iniţierea, elahorarea, actualizarea. avizarea

~i aplicarea documentaţiilor de urbanism de tip PUG, PUZ, PUD.
Conexiuni privind aplicarea prevederilor Legii 350 2001, Legii 50 1991, H.G.

nr. 273 1994 - succesiune etape şi ierarhizare reglementari.
7. Hotărârea Guvemului nr. 273 1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia

construcţiilor, CU modificările şi completările ulterioare.
Prevederi generale; Recepţia Ia terminarea lucrărilor; Dispoziţii finale
Conexiuni privind aplicarea prevederilor Legii 350 2001, Legii 50/1991, H.G.

nr. 273 1994 - succesiune etape şi ierarhizare reglementari.

Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fi~a postului, precum ~i alte date necesare
desf~şurării concursului se afi~ează PC pagina de internet a Primăriei municipiului One~ti,
www.onesti.ro.

Persoanele de contact în vederea primirii/verificării dosarelor de concurs sunt:
Dochiţescu Manuela consilier superior sau Boţu Vasilica şef serviciu la Serviciul resurse
umane, relaţii cu publicul et.5, cam.501 503, nr.de telefon 0234 324243 224216.

adrese de e-mail: manueIa.dochitescu(~onesti.ro, vasilica.botu@onesti.ro;

III. Atribuţiile postului
8) : aplica prevederile Iegislaţiei privind autorizarea executării Iucrărilor de construire sau

desfiinţare , urbanismul ~i amenaj area teritoriului, recepţiei Ia terminarea Iuerărilor
3.1 duce Ia îndeplinire atribuţiile conferite prin Lege arhitectului-şefîn domeniul autorizării

executării lucrărilor de construire, cu respectarea prevederitor Legii 50 1991 (R2) , Ordinului
M.D.R.L. nr.839/2009, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

3.1.1 Asigură verificarea respectării prevederilor Legii 50 1991 privind depunerea si
înregistrarea documentaţiilor anexate cererilor prevăzute în procedura de autorizare;

3.1.2 Asigură verificarea operativă a conţinutului documentaţiitor depuse şi înregistrate cu
respectarea prevederilor legii 50 1991, raportat Ia situaţia din teren , conţinutul-cadru,
prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate ,in vigoare

3.1.3 Asigură informarea solicitanţilor asupra procedurii de autorizare şi a documentetor
anexate cererilor de emitere; condiţiilor necesar a Ii respectate pentru executarea lucrărilor
exceptate de la autorizare;
3.2 Participă în calitate de reprezentant al autorităţii publice locale în cadrul comisiilor de
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, conform regulamentului
aprobat prin H.G. nr. 273 1994 cu modificările şi completările ulterioare,



3.2.1 Întocmeste certificate de edificare a construcţiilor autorizate pe baza verificărilor în
teren ~i înscrisurilor depuse de către solicitanti , pe care le înaintează spre semnare
arbitectuluijef ~i Primarului

3.3 duce la îndeplinire atribuţiile conferite prin Lege arhitectului-sef, în domeniul
amenajării teritoriului ~i urbanismului prevăzute de Legea 350/2001, Ordinul nr. 233/2016,
H.G. nr. 525/1996, Ordinul nr.2701/2010, HCL 99/2011:

3.3.1 Aplicarea legisla~iei privind activitatea de amenajare a teritoriului ~i urbanism
prevăzute de Legea 350/2001, OM~DRAP nr. 233/2016, OMDRT nr. 2701/2010, HCL
99/2011 în procedura de emitere a certificatelor de urbanism ~i autorizaţiilor de construire
sau în procedura de iniţiere , elaborare, avizare ~i aprobare a documentaţiilor de urbanism
3.3.1.1 Respectă deciziile telmice ale arhitectului-sef privind regimul
actualizării/modificării documentaţiilor de urbanism înscris in certificatele de urbanism cc au
ca obiect o intentie de construire contradictorie reglementarilor urbanistice în vigoare;
3.3.2 Asigură respectarea procedurii de informare ~i consultare a publicului en privire Ia
elaborarea san revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului ~i de urbanism conform
Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism în municipiul Onesti, aprobat prin HCL
99/2011, având sprijinul celorlalte compartimente funcţionale pentru publicarea ~i afi~area
anunţurilor publice în format tipărit ~i electronic în mediul online;

3.4 Alte atribuţii din domeniul de competen;ă:
3.4.1 duce Ia mndeplinire atribuţiile Serviciului urbanism ~i amenajarea teritoriului pentru
asigurarea suportului tebnic de specialitate oferit celorlalte compartimente flincţionale, în
limita competentelor privind:
3.4.1.1 constituirea bazei de date urbane ~i gestionarea fi~iere1or de tip CAD cu traseul
reţelelor primite din partea deţinătorilor de re;ele edilitare, în vederea conservării acestor
date pe suportul original.
3.4.1.2 analizarea solicitărilor de constituire a dreptului
închiriere/concesionare/superňcie având ca obiect bunuri imobile proprietate publicăiprivată
a municipiului One~ti, în strictă conformitate cu prevederile legale ~i documentatiile de
urbanism aprobate, în vigoare;
3.4.1.3 analizarea solicitărilor de ocupare temporară a domeniului public/privat al
municipiului One~ti pentru emiterea avizului de amplasare în condiţiile prevăzute la art. 11
din Legea 50/1991(r2),
3.4.1.4 transmiterea datelor statistice legate de activitatea de specialitate, în format scris
~i electronic, către Consiliul Judeţean ~i Institutul de Statistică
3.4.1.5 respectă principiului legalităţii, egalitătii, principiul satisfacerii interesului
public, principiului ierarhiei actelor normative, principiului subordonării ierarhice.
3.4.2 Asigură îndeplinirea atribuţiilor Serviciului urbanism ~i amenajarea teritoriului pentru
întocmirea proceselor-verbale de constatare prevăzute la art.54 ~i art.55 alin.(1) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, referitoare la impunerea
din oficiu a clădirilor prevăzute Ia art.46 1 din Codul Fiscal si le comunica Direcţiei
Economico-financjare
3.4.3 Asigură îndeplinirea atributiilor Serviciului urbanism ~i amenaj area teritoriului privind
verifkarea pe teren a situaţiei imobilelor terenuri san clădiri în scopul emiterii tuturor actelor
administrative necesare operaţiunilor notariale, operaţiunilor de natură topografică ~i
cadastrală prin care se certifica regimul tebnic al imobilelor terenuri san construcţii;



3.4.4 Duce Ia îndeplinire Iucrările repartizate ~i sarcinile primite spre de la superiorii ierarhici
, respectând autoritatea tebnică a arhitectului-sef în privinţa deciziilor tehnice de aplicare a
Legii 50/199 1 ~i Legii 350/2001, prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, in
vigoare.
3.5. Atribuţii şi responsabilităţi în domeniul sistemului de control managerial intern:
3.5.1 Elaborează proceduri documentate, în coordonarea Comisiei de monitorizare, având la
bază obligatoriu structura minimală prevăzută în Procedura documentată;
3.5.2 Identifică şi evaluează riscurile af’erente obiectivelor şilsau activităţilor Ia nivelul
compartimentului, in conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri;
3.5.3 Intocmeste situaţii centralizatoare/raportările anuale privind etapele şi paşii realizării
unui proces sau unei activităţi in domeniul gestionării riscurilor ~i elaborării Registrului
riscurilor;
3.5.4 Răspunde la nivelul compartimentului de procesul de actualizare a obiectivelor generale
şi specifice, a activităţilor procedurale. a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului do.
monitorizare a performanţelor, a situaţiei procedurilor şi a sistemului de monitorizare şi de
raportare, respectiv informare către conducătorul entităţii publice.
3.5.5 Asigură, Participă ~i Răspunde pentru elaborarealactualizarea documentelor Sistemului
de Control Intern Managerial (SCIM) in conĺ’ormitate cu legislaţia specifícă, în vigoare,
potrivit responsabilitătilor stabilite prin Dispoziţia de constituire ~i Regulamentul de
Organizare ~i Funcţionarea al Comisiei de Monitorizare (CM), coordonare ~i îndrumare
metodologică responsabilă cu implementarea ~i dezvoltarea SCIM Ia nivelul Primăriei
Municipiului One~ti
3.6 Atribuţii ~i responsabilită;i în domeniul managementului calităţii ~i mediului
3.6.1 Să cunoască ~i să respecte cerinţele SR EN ISO 9001:2008 ~i SR EN ISO 14001:2005;
3.6.2 Să cunoască ~i să respecte prevederile aplicabile postului cuprinse în documentaţia
sistemului de management integrat calitate ~i mediu ~i să acţioneze pentru îmbunătăţirea
continuă a funcţionării acestui sistem.
3.6.3 Să utilizeze corect echipamentele IT, aparatura, autoturismele ~i alte mijloace de
producţie;
3.6.4 să con~tientizeze importanţa conformităţii cu politica in domeniul calităţii ~i mediului ~i
cu cerintele sistemului de management integral calitate-mediu, cerinţele legale, de
reglementare ~i a altor părţi interesate;
3.6.5 să acţioneze într-un mod responsabil faţă de mediu ~i sănătatea ~i securitatea
ocupaţională;
3.6.6 să reducă impactul negativ asupra mediului al activităţilor realizate;
3.6.7 să asigure un consum redus ~i previne risipa dc materii prime, materiale, resurse
naturale ~i energie;
3.6.8 să asigure pe cât posibil reciclarea sau refolosirea materialelor;
3.6.9 să reducă impactul activităţilor ~i operaţiilor asupra florei, faunei, reliefului, esteticii ~i
vecinătăţilor;
3.6.10 să facă propuneri pentru a preveni degradarea gravă sau ireversibilă a mediului;
3.6.11 să prevină apariţia incidentelor/accidentelor ~i intervine în situaţii de urgenţă
pentru limitarea ~i remedierea efectelor asupra mediului ~i sănătăţii ~i securităţii
ocupaţionale;
3.6.12 să separe de~euri1e înainte de colectare, in vederea valorificării sau eliminării
acestora.
3.7. Atribuţii ~i responsabilităţi referitoare la securitatea ~i sănătatea in muncă
3.7.1 să î~i însu~ească ~i să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii ~i sănătăţii
în munca specifice postului său;



3.7.2 să comunice imediat ~efuIui icrarhic superior şi lucrătorului desemnat once situaţie de
muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea ~i
sănăLatea personalului instituţiei, precum ~i once deficienţa a sistemelor de protecţie.

Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum ~i alte date necesare
desfă~urării concursului se afi~ează pe pagina de internet a Primăniei municipiului One~ti,
www.onesti.ro.

Persoanele de contact în vederea primirii/verificării dosarelor de concurs sunt: sau
Dochiţescu Manuela consilier superior Boţu Vasilica şef serviciu Ia Serviciul resurse
umane, relaţii cu publicul et.5, cam.501 503, nr.de telefon 0234 324243 224 216.

adrese de e-mail: manuela.dochitescu onesti.ro vasilica.botu onesti.ro;


