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ANUNȚ CONCURS 

 

Primaria orașului Tăuții-Magherăuș organizează concursul de promovare în 
funcţia publică de conducere vacantă de Arhitect Șef – Serviciul Urbanism și 
Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului 
Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș 

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

 
Calendarul de desfășurare a concursului: 
1. proba scrisă, în data de 28 ianuarie 2022, ora 10.00, sediul instituţiei; 
2. proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii 

probei scrise, la sediul instituţiei, doar acei candidați care au obținut la proba 
scrisă minimum 70 puncte; 

 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei orașului Tăuții-

Măgherăuș, str. 1, nr. 194, jud. Maramureș, în perioada 16.12.2021 – 04.01.2022, 
inclusiv, și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente: 

a) formularul de înscriere;   
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;   
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru 

perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor 
solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;   

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 
candidatului;   

g) cazierul administrativ;   
Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 

documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către 
secretarul comisiei de concurs. 

 
Condițiile de participare la concursul de promovare pentru ocuparea funcției 

publice vacante  de conducere de Arhitect Șef – Serviciul Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului sunt:  

a) să fie numiți într-o funcţie publică din clasa I; 
b) să îndeplinească condiţiile de studii, precum şi condiţiile specifice necesare 

ocupării funcţiei publice de architect șef la nivelul orașelor, respectiv formaţia 
profesională de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, 
precum şi de inginer în domeniul construcţiilor sau inginer cu specialitatea inginerie 
economică în construcţii, absolvenţi ai cursurilor de formare profesională continuă de 
specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării 
construcţiilor; 

c) minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției 
publice;   

d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii. 



 
Atribuțiile principale prevăzute în fişa postului de Arhitect Șef – Serviciul 

Urbanism și Amenajarea Teritoriului: 
a) iniţiază, coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizează şi propune 

spre aprobare strategiile de dezvoltare teritorială urbane, precum şi documentaţiile de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism; 

b) convoacă şi asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a 
teritoriului şi urbanism; 

c) întocmeşte, verifică din punct de vedere tehnic şi propune emiterea avizelor de 
oportunitate, a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire; 

d) urmăreşte punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană şi a politicilor 
urbane, precum şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; 

e) asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi 
amenajare a teritoriului; 

e1) transmite periodic Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
situaţiile cu privire la evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a 
teritoriului şi urbanism;  

f) organizează şi coordonează constituirea şi dezvoltarea băncilor/bazelor de date 
urbane; 

g) coordonează şi asigură informarea publică şi procesul de dezbatere şi consultare 
a publicului în vederea promovării documentaţiilor aflate în gestiunea sa; 

h) participă la elaborarea planurile integrate de dezvoltare şi le avizează din 
punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism legal aprobate; 

i) avizează proiectele de investiţii publice din punctul de vedere al conformităţii cu 
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate. 

 
Bibliografie: 
1. Constituția României, republicată; 
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare - Partea a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile 
personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din 
fonduri publice; 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 
republicata si cu modificarile si completarile ulterioare; 

7. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

8. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

9. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, (r3), cu modificările şi 
completările ulterioare; 

10. Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

11. HG nr. 932/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect; 

12. HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările 
ulterioare; 



 
TEMATICĂ 

1. Constituția României, republicată; 
2. Reglementări în domeniul funcției publice; 
3. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi 
discriminare. 

4. Reglementări privind amenajarea teritoriului si urbanismului 
5. Reglementări privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii 
6. Reglementări privind calitatea in constructii 
7. Reglementări privind cadastrul şi publicitatea imobiliară 
8. Reglementări privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect 
9. Reglementări privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente acestora 
 

 Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul instituției 
și la secretarul comisiei de concurs Roman Georgeta, inspector superior, tel. 
0749116169, e-mail: resurse_umane@tautiimagheraus.ro precum și pe site-ul instituției 
www.tautiimagheraus.ro la sectiunea Resurse umane.  

 

Afișat în data de 16.12.2021, la sediul și pe pagina de internet a instituției. 


