
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GURA VADULUI 

P R I M Ă R I A 
Adresa: comuna Gura Vadului, nr.420; cod poştal:107300 

Tel/fax: 0244/251.005 

Nr.  4459 / 03.11.2021 
 

ANUNȚ 
 
 

1. Primaria Comunei Gura Vadului, Judetul Prahova organizează în data de 06.12.2021, 
concurs de recrutare pentru ocuparea  funcției publice  vacante din cadrul compartimentului 
urbanism, cadastru, registru agricol: 
 

- ARHITECT ȘEF – funcție publică de conducere 
 
2. Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână. 
3. Desfășurarea concursului: 

• Proba scrisă – 06.12.2021, ora 09,00  
• Interviul – se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 

4. Locul de desfășurare: sediul Primăriei comunei Gura Vadului, str. Principală, nr. 420 
5. Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării 

anunțului pe pagina de internet a primăriei comunei Gura Vadului și pe site-ul ANFP, respectiv  în  
intervalul  03.11.2021-22.11.2021, ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Gura Vadului, la secretarul 
comisiei de concurs, doamna Stan Adriana Cristina-consilier, email: 
primaria@comunaguravadului.ro, telefon 0244.251.005, fax 0244.259.159 și va conține următoarele 
documente: 

- Formularul de înscriere prevăzut în anexa 3 din HG nr. 611/2008 
- Copia actului de identitate  
- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte  care atestă efectuarea 

unor specializări și perfecționări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor 
specifice ale postului. 

- Copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată,  
care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 
postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei. 

- Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. 

- Cazierul judiciar 
- Declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul 

de înscriere, sau adeverință care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al 
acesteia. 

- Curriculum vitae, modelul comun european. 
6. Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere a dosarelor. 
 

mailto:primaria@comunaguravadului.ro


Candidații trebuie să îndeplinească conditiile generale  prevăzute la art. 465  (1), din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

a) Are cetățenia română și domiciliul în România 
b) Cunoaște limba română, scris și vorbit 
c) Are vârsta de minim 18 ani împliniți 
d) Are capacitate deplina de exercițiu 
e) Este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică 
f) Îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzută de lege pentru 

ocuparea funcției publice. 
g) Îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice 
h) Nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului 

sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea 
justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post 
condamnatorie sau dezincriminarea faptei 

i) Nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori 
activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile 
legii. 

j) Nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani. 

k) Nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de 
legislația specifică. 
 

Condiții specifice  :  
- studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, de arhitect 

diplomat,  urbanist diplomat sau de conductor arhitect, inginer sau subinginer în domeniul 
construcțiilor,  absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul 
amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor, organizate conform art. 36, alin. 
(10), la nivelul comunelor, conform art. 36 1 , lit. (d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul, modificată. 

-  5 ani  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice ; 
 

  
 

7. BIBLIOGRAFIA  : 
 
1. Constitutia Romaniei, republicată; 
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare ulterioare; 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 
6. Ordinul nr. Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 350/2001. 
7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata. 

https://idrept.ro/00162046.htm
https://idrept.ro/00156324.htm


8. Ordinul MDRL nr. 839/2009 pt aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991, modificata. 

9. HG nr. 525/1996 pt aprobarea regulamentului general de urbanism, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

10. Ordinul 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 
modificat si completat prin Ordinul 835/2014. 

11. HG 907/2016 • privind etapele de elaborare și conținutul cadrul al documentațiilor tehnico 
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată. 

12. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, r2 
13. Hotararea nr. 571/2016 pt aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun 

avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu. 

Tematica: 
- reglementări privind funcția publică; 
- reglementări privind administrația publică; 
- reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminarea; 
- reglementări privind amenajarea teritoriului si urbanismului 
- elaborarea si actualizarea documentatiilor de urbanism 
- autorizarea executarii lucrarilor de constructii 
- regulamentul general de urbanism 
- metodologia de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism 
- etapele de elaborare și conținutul cadrul al documentațiilor tehnico 
- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice 
- reglementari privind calitatea in constructii 
- categoriile de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind 

securitatea la incendiu 
 
 

 
                 
 Cu respect,  
 
 
 
              PRIMAR,        SECRETAR GENERAL,  

SORA NICOLAE MARIUS                                      IORGA ADRIANA 
 


