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Organizarea concursului de recrutare pe funcţie publică de conducere specifice 

1. Arhitect Sef id post 244440 compartiment Arhitect Sef; 
2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 
3. probă suplimentară - nu; 
4. (data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise) 

25.07.2022 orele 12:00 la sediul Primariei Orasului Salcea str Calea Sucevei nr 9B, Oras 
Salcea judetul Suceava; 

5. condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte 
condiţii specifice): 
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul 
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, în condițiile art. 36 
indice1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 
modificările și completările ulterioare 
-Vechime in specialitatea studiilor necesare in exercitarea funcției publice-minimum 5 
ani; 
perioada de depunere a dosarelor de concurs 22.06.2022-11.07.2022 și data afișării 
anunțului – 22.06.2022; 

6. (coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de 
corespondenţă, telefon/fax, e-mail, numele și prenumele persoanei de contact şi funcţia 
publică deţinută)  
Primaria Orasului Salcea – registratura, Consilier I asistent 4 Enache Maria Magdalena 
tel/fax +40 230529319 registratura@primariasalcea.ro ; 

7.  bibliografie. 
1. Constituția României, republicată; 
2.Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare;  
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   
5. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si 

completările ulterioare; 
6. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 

modificările si completările ulterioare; 
7. Norma metodologica de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții din12.10.2009; 
8. Legea nr.10/1995 privind calitatea in construcții, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare; 
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9. Legea nr.7/1996 legea cadastrului si a publicității imobiliare, republicata, cu 
modificările si completările ulterioare; 

10. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

11. H.G. nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, 
cu modificările si completările ulterioare; 

12. H.G. nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții si amenajări care se 
supun avizării si/sau autorizării privind securitatea la incendiu; 

13. Ordinul M.D.R.T. 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; 

14. 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 
documentațiilor de urbanism. 

9. tematica: 
1. Constituția României, republicată : 
Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale 
Drepturile şi libertăţile fundamentale 
Îndatoririle fundamentale; 
2.Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare;  
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 
Prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   
Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii 
Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea 

deciziei 
Soluţionarea sesizărilor ş reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex 
5. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si 

completările ulterioare- integral; 
6. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 

modificările si completările ulterioare- integral; 
7. Norma metodologica de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții din12.10.2009- integral; 
8. Legea nr.10/1995 privind calitatea in construcții, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare- integral; 
9. Legea nr.7/1996 legea cadastrului si a publicității imobiliare, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare- integral; 
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10. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare- integral; 

11. H.G. nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, 
cu modificările si completările ulterioare- integral; 

12. H.G. nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții si amenajări care se 
supun avizării si/sau autorizării privind securitatea la incendiu- integral; 

13. Ordinul M.D.R.T. 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- integral; 

14. 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 
documentațiilor de urbanism- integral 

http://www.orasulsalcea.ro/
mailto:registratura@primariasalcea.ro
mailto:primariasalcea@gmail.com

