
 

A N U N Ț 

Prin prezenta va aducem la cunoștința ca in conformitate cu prevederile art.466 si art.618 din 

Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ precum și a Titlului III, Capitolul 

IV, Secțiunea a 2 a din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificările si completările ulterioare, 

Primăria ORAȘULUI IANCA, Județul Brăila organizează CONCURS pentru Ocuparea funcțiilor publice 

vacante de conducere, Arhitect șef -  serviciul urbanism, cadastru, contracte si valorificare 

patrimoniului, RECL;  

Condiții de ocupare a două funcții publice: 

A. Condiții generale: candidații trebuie sa îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 din

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

B. Condiții specifice:

a) studii universitare de licența absolvite cu diploma de licența sau echivalenta din

următoarele domenii de licența - conform HG nr.326/2019, privind aprobarea Nomenclatorului 

domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de 

învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020, inclusiv echivalente ale acestora, 

conform structurii instituțiilor de învățământ superior și specializărilor /programelor de studii 

universitare la momentul absolvirii de arhitect sau urbanist ori de inginer urbanist și inginer din 

domeniul construcțiilor absolvent de master sau studii postuniversitare in domeniul 

urbanismului și amenajării teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesionala continua 

de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor, în 

condițiile art. 36 indice 1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; 

b) studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în

specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice; 

c) să fie specialiști atestați de Registrul urbaniștilor din Romania;

d) să aibă o vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice de conducere

specifica vacantă de minimum 7 ani. 

Concursul se va organiza la sediul Primăria orașului Ianca, județul Brăila,  și va consta in trei 

probe succesive: 

- selecția dosarelor  care se va face in maxim 5 zile lucrătoare de la data la care încetează 

primirea dosarele 

- proba scrisa  14 mai ora 10:00
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- Interviul, care se va desfășura în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii 

probei scrise 

Publicitatea concursului se va asigura începând cu data de 13 aprilie 2020 pe site-ul primărie 

www.primaria-ianca.ro si pe si site-ul  Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 

http://www.anfp.gov.ro/  

Dosarul de concurs se depune de către candidați la sediul primăriei Ianca din Calea Brăilei, 

nr.27 – oraș Ianca – județ Brăila în perioada 13 aprilie – 4 mai  2020  și trebuie sa conțină in mod 

obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificata și completata de H.G. 

1173/2008: 

Bibliografia stabilita pentru examen este următoarea: 

1. Constituția României republicată; 

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

completările ulterioare, 

• PARTEA I, Titlul lll -Principii generale aplicabile administrației publice, art. 6-13,  

• PARTEA VI, Titlul I-Dispoziții generale și Titlul II-Statutul funcționarilor publici; 

3. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

4. Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 

modificările și completările ulterioare;  

5. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completări le 

ulterioare;  

6. Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administrației publice nr.233/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de 

elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism; 

7. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construiții, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

8. Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată. cu modificările și 

completările ulterioare;  

9. Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 

obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;  

10. Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

11.  Hotărârea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

12.  Hotărârea, Guvernului nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția 

construcțiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
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