ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
PRIMĂRIA

ANUNT CONCURS

Primaria orasului Tasnad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei
funcţii publice de conducere vacante de ARHITECT SEF, in cadrul aparatului de
Specialitate a Primarului oras Tasnad, judetul Satu Mare - perioada
nedeterminata .
. Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele: Condiţiile prevăzute de
art.465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Condiţii de participare la concurs:
Condiţii generale:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şipsihologic să exercite o funcţie
publică;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege
pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea
funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu,
infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de falsori a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenitr eabilitarea, amnistia
post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fostinterzis dreptul de a ocupa o funcţie public sau de a exercita
profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre
judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie public sau nu i-a încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile
prevăzute de legislaţia specific
Condiţii de participareStudii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau
echivalenta in domeniul:
- 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, urbanism ului şi autorizării construcţiilor,
conform art
361\1 lit c). din Legea nr 350/2001.

-studii universitare de master in domeniul administratiei publice,
management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei
publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art.1S3 alin (2)
din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare.
-atestat eliberat de registrul Urbanistilor din Romania
- vechime În specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice
minimum Sani,
DOSARUL DE CONCURS:
a). formularul de înscriere - se pune la dispozitie de catre biroul rei. cu
publicul.
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) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare
în domeniul
administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice, după caz;j) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator
pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare,
eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului;
h) cazierul judiciar;
i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea
sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

(jI'1) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la atin. (1) tit. j) este

prevăzut in anexa nr. 2D. (Modelul de adeverinta se pune la dispozitie de catre
Biroul relatii cu publicul)
(jI\2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (jI\1)
trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute in 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 in muncă acumulată, precum
şi vechimea in specialitatea studiilor.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii Publice.
(3) Copiile de pe actele prevăzute): se prezintă in copii legalizate sau insoţite
de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul
de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la
lit. c), care se poate transmite şi informat electronic,
(4) Documentul prevăzut la lit. h) poate fi inlocuit cu o declaraţie pe propria
răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care
nu a solicitat expres la inscrierea 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 in care
candidatul solicită expres la inscrierea 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.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisa: 26.03 ..2020, ora 12, la sediul Primăriei oraşuluiTăşnad.
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul
acesteia.(25.02.2020-16.03.2020)
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ARHITECT SEF
,
Arhitectul

Şef este funcţionar public cu funcţie de conducere, se subordonează direct Primarului.

Serviciul Arhitect Şef are ca obiect de activitate problemele de urbanism, amenajarea
teritoriului şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii în conformitate cu obiectivul strategic
de dezvoltare durabilă, armonioasă şi spaţial echilibrată a orasului Tasnad, jud, Satu Mare;

colaborează cu toate compartimentele
din cadrul Primăriei Orasului Tasnad, cu serviciile publice
de sub autoritatea Consiliului Local al Orasului Tasnad, , cu organismele şi instituţiile care au
atribuţii În domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului (Agenţia Naţională de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară, Inspectoratul de Stat În Construcţii -, Agenţia pentru Protecţia Mediului,
deţinătorii de utilităţi publice etc).
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"

protecţia, restaurarea, reabilitarea şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură şi a
parcurilor; propune, pe baza documentaţiilor de urbanism, amenajarea de noi parcuri şi zone de
agrement

"

colaborează cu celelalte direcţii pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării
bugetului local

e

asigură respectarea prevederilor Planului Urbanistic General al orasului Tasnad, Planului
Urbanistic Zonal Coordonator al Orasului Tasnad, regulamentului de urbanism şi aplicarea
acestora prin planuri de urbanism zonale sau de detaliu

"

asigură elaborarea şi respectarea planurilor urbanistice de detaliu, cât şi conformitatea
autorizaţiilor de construire/desfllnţare cu prevederile documentaţiilor de urbanism

"

asigură asistenţă de specialitate pentru verificarea la faţa locului a imobilelor coproprietate privată
ale Primăriei, care fac obiectul unor procese de sistare a stării de indiviziune

•

colaborează cu toate compartimentele din cadrul Primăriei Orasului Tasnad, cu serviciile publice
de sub autoritatea Consiliului Local al Orasului Tasnad, cu structurile similare din cadrul celorlalte
primării - daca este cazul.cu organismele şi instituţiile care au atribuţii în domeniul urbanismului
şi amenajării teritoriului (Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Inspectoratul de
Stat În Construcţii -, Agenţia pentru Protecţia Mediului, deţinătorii de utilităţi publice etc.)

"

organizează procesul de participare a cetăţenilor la realizarea proiectelor de urbanism şi
amenajarea teritoriului Sectorului 6, prin informarea, consultarea şi colectarea opţiunilor şi
opiniilor publicului privind amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbanistică a sectorului,
prevederile strategiilor de dezvoltare teritorială şi ale programelor de amenajare a teritoriului şi de
dezvoltare urbanistică

•

face propuneri pentru reabilitarea urbanistică a orasului şi atribuirea de denumiri de străzi

"

asigură menţinerea aspectului urban şi modernizarea arhitecturală a sectorului

"

acordă consultanţă autorităţilor publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative din
domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, înainte de supunerea acestora spre adoptare sau
aprobare

•

ţine la zi harta orasuluii şi însuşirea legislaţiei referitoare la urbanism, amenajarea teritoriului şi
autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Primar,

