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Nr. 3463/21.04.2022 

ANUNT 

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post vacant aferent 

funcțiilor publice de execuție în cadrul Comunei Tamasi – Județul Bacău 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 618 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare Comuna Tamasi, Județul Bacău organizează concurs de recrutare în vederea 

ocupării a unei funcții publice de execuție vacante, astfel : 

 

Funcția publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior la 

„Compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului” . 

 

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții :  

-cele prevăzute de art. 465, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare; 

-studii liceale respectiv studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat; 

-vechimea minima in specialitatea studiilor  necesare exercitarii functiei publice - minim 7 ani; 

-curs in specializarea Urbanism si Amenajarea Teritoriului  absolvit cu certificat de absolvire. 

 

Raportul de serviciu este cu normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 

40 ore/săptămână. 

 

Principalele atribuții din fișa postului sunt următoarele: 

 

• Emitere certificate de urbanism –CU 

- Primirea documentelor 

- Verificarea documentelor primate 

- Încadrarea terenului în:  

a) regimul juridic 

b) regim economic 

c) regim tehnic;   

- Stabilirea avizelor şi acordurilor necesare 

- Formularea condiţiilor şi restricţiilor specifice amplasamentului ca fiind obligatorii pentru 

proiectarea investiţiei 

- Emiterea C.U. 

- Avizarea documentelor care însoţesc C.U. 

- Înregistrarea C.U. în Registrul Special de Urbanism 

- Arhivarea C.U. 

- Înregistraza in programul on-line toate datele specifice compartimentului ( cereri pentru, 

eliberarea certificatelor de urbanism, certificatele eliberate etc.) 

 

• Emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare AC/AD 

- Primirea documentelor 

- Verificarea documentelor primate 

- Emiterea  A.C. /A.D. 

- Verificarea avizării documentelor care însoţesc A.C. /A.D. 

- Stabilirea taxelor  
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- Înregistrarea  A.C. /A.D. în Registrul Special de Urbanism 

- Eliberarea A.C./A.D. către beneficiar şi informarea acestuia cu privire la obligaţiile care 

decurg în urma emiterii autorizaţiei. 

- Arhivarea  A.C. /A.D 

- Iniţiază, propune, spre aprobare Comisie de Urbanism  din cadrul  Consiliului Local a 

unor proiecte, lucrări, de interes public 

 

Întocmeste si comunica lunar Compartimentului impozite si taxe procesele - verbale prevăzute 

la art. 461 alin. (3) din Codul fiscal, care servesc la înregistrarea în evidenţele fiscale, în registrele 

agricole sau în orice alte evidenţe cadastrale, după caz, precum şi la determinarea impozitului pe 

clădiri. 

 

• Urmăreşte şi colaborează la elaborarea  P.U.G. al comunei, ţinând cont de condiţiile de 

dezvoltare economico –sociale ale localităţii. 

- Prezintă şi susţine alături de proiectant la organele de vizare PUG-ul, 

- Asigură informarea, consultarea publică a cetăţenilor asupra procesului de  desfăşurare a 

PUG-ului, 

- Identificarea părţilor interesate (persoane fizice/juridice, societăţi comerciale, instituţii 

publice), care pot fi afectate  de prevederile propuse prin PUG. 

- Gestionarea activităţilor de informare şi consultare a publicului pe tot parcursul 

documentaţiei până la aprobare 

- Efectuare modificări ce survin în cadrul domeniului public şi privat al Primăriei, în urma 

hotărârilor emise de Consiliul Local 

- Întocmirea  referate lor de  specialitate şi participarea  la şedinţele  Consiliului Local care 

au drept scop propuneri pentru dezvoltarea economica-sociala şi urbanistica a comunei 

- Punerea la dispoziţia comisiilor de specialitate în vederea elaborării de proiecte hotărâri 

ale Consiliului Local de materiale concludente 

- Verificarea în teren a situaţiilor reale, consultarea cu specialişti în domeniu 

- Colaborează cu toate compartimentele din cadrul instituţiei în vederea întocmirii unor 

referate  care să deţină elemente şi informaţii corecte. 

 

• Urmărirea realizării lucrărilor de construcţii autorizate 

- Verificarea în teren respectarea normelor  privind AC/AD 

- Verifică respectarea disciplinei în construcţii 

- Verifică şi ia măsuri care se impun privind amplasarea construcţiilor provizorii de pe 

domeniul public 

- Întocmire somaţii şi procese verbale de contravenţie persoanelor fizice şi juridice, care 

încalcă prevederile legale privind disciplina în construcţii 

- Urmărește realizarea lucrării de construcţii autorizate, verificare în teren a declaraţiei de 

începere a lucrării, asigura reprezentare la recepţia finală a lucrării 

- Întocmire procese verbale de recepţie la finalizarea lucrărilor pentru lucrări de construcţii 

locuinţe, împrejmuiri şi anexe 

- Stabilirea taxa de regularizare la finalizarea lucrărilor  de construire 

- Participare la recepţiile investiilor publice, a achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări 

- Răspunde de soluţionarea petiţiilor adresate de către ministere, organe centrale superioare 

etc , compartimentului în termenele şi condiţiile stabilite de lege. 

- Întocmeşte referate,răspunde de soluţionarea petiţiilor adresate de către 

cetăţeni(reclamaţii sesizări) compartimentului, în termenele şi condiţiile stabilite de lege 

unsaved://DB0;LexAct%20240232
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- Întocmire situaţii solicitate de către Direcţia Judeţeană de Statistică, Consiliul Judeţean, 

Inspectoratul Teritorial în Construcţii 

- Întocmeşte şi eliberează la solicitare documente arhivistice cu respectarea prevederilor 

legale 

- Întocmeşte şi eliberează la solicitare adeverinţe care au ca scop informarae asupra unor 

clădiri, terenuri etc. 

- Asigurare evidenta, păstrare, conservare şi arhivare a documentelor din activitatea 

proprie. 

 

• Privind activitățile din etapa de urmărire a comportării în exploatare a constructiilor, 

conform Legii nr. 10 din 1995 privind calitatea în construcţii, republicată cu modificările și 

completările ulterioare: 

- Sa cunoasca toate detaliile privind constructia si sa tina la zi cartea tehnica si jurnalul 

evenimentelor pentru fiecare constructie; 

- Sa pastreze cartea tehnica a constructiei, sa o completeze la zi sis a o predea, la 

instrainarea constructiei noului proprietar sau, in cazul desfiintarii constructiei, sa o 

predea in arhiva primariei, pentru pastrare; 

- Sa efectueze urmarirea curenta, conform Programului de urmarire curenta pentru 

obiectivele de constructii, prin examinare vizuala directa si cu mijloace simple de 

masurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnica si din reglementarile tehnice 

specific, pe categorii de lucrari si de constructii, iar pentru urmarirea speciala sa 

supravegheze aplicarea programelor si a proiectelor intocmite in acest sens; 

- Sa sesizeze proprietarului sau administratorului situatiile care pot determina efectuarea 

unei expertizari tehnice; 

- Sa propuna stipularea, in contracte, a indatoririlor ce decurg cu privire la urmarirea 

comportarii in exploatare a acestora, la instrainarea sau la inchirierea constructiilor; 

- Comunica instruirea urmaririi special asupra unei constructii la Inspectoratul Judetean 

in Constructii Bacau. 

• Referitor etapa privind interventiile in timp asupra constructiilor: 

- Sa propuna efectuarea lucrarilor de intretinere a constructiilor pentru a preveni aparitia 

unor deteriorari importante. 

• Referitor la etapa privind postutilizarea constructiilor: 

- Sa propuna, la constructiile proprietate publica, intocmirea studiului de fezabilitate din 

care sa rezulte necesitatea, oportunitatea si efecienta economica pentru desfiintarea 

constructiei si sa-l inainteze spre aprobare Consiliului Local Tamasi; 

- Sa propuna intocmirea documentatiei tehnice sis a aobtina avizeele necesare, precum si 

autorizatia de desfiintare; 

- Sa urmareasca respectarea conditiilor de calitate stabilite, precum si reconditionarea si 

reciclarea in grad cat mai ridicat a materialelor si produselor rezultate din demontarea 

si demolarea construtiei, cu asigurarea protectiei mediului. 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Constitutia Romaniei, republicata. 

2. Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul , cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

6. Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de 

urbanism;  

7. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea 

locuintelor , cu modificarile si completarile ulterioare;  

8. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;  

9. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;  

10. H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor. 

 

 

 

TEMATICA 

 

In ceea ce priveste tematica, bibliografia va fi studiata integral. 

 

 

 

 Dosarele se depun în perioada 21.04.2022-10.05.2022 la sediul Primariei Comunei Tamasi, 

str. Principala nr. 148 B, Județul Bacău, de luni pana joi intre orele 7:30 – 15:30, vineri intre orele 8.00 

– 14.00. 

 

Persoana desemnata ca persoana de contact este dl. Vladu Liviu Florin, tel/fax  0234/225025, 

email contactprimarie@comunatamasi.ro. 

 

Selectia dosarelor are loc in perioada 11.05.2022-16.05.2022 

 

Proba scrisa a concursului pentru ocuparea postului vacant de referent, clasa III, grad 

profesional superior la “Compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului” va avea loc in data de 

25.05.2022 ora 10.00 la sediul Primariei Comunei Tamasi, str. Principala nr. 148 B, Județul Bacău . 

 

Dosarul de inscriere : 

 

În vederea participării la concurs, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform 

prevederilor art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:  

 

- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 -Curriculum vitae, modelul comun European- semnat și datat;  

- copia actului de identitate;  

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

specializări și perfecționări;  

- 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 

mailto:contactprimarie@comunatamasi.ro
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pentru exercitarea profesiei, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 

611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Adeverinţele care au un alt format decât cel menționat anterior trebuie să cuprindă elemente 

similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: 

funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, 

temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în 

specialitatea studiilor;  

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

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 

şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii 

cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate 

trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.  

-cazierul judiciar 

 Acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere.În acest caz, candidatul declarat 

admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor 

direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de 

concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 

data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În 

situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la 

autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii 

şi procedurii aprobate la nivel instituţional;  

- declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de 

înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, 

în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică; 

 

Copiile după actele solicitate, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de 

handicap, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru 

conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 

 

Contact: Vladu Liviu Florin, tel/fax 0234/225025, e-mail contactprimarie@comunatamasi.ro. 
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