
                                                        ROMÂNIA                                   
 JUDEȚUL IALOMIȚA
COMUNA  SCÂNTEIA

                                               

ANUNŢ

Primăria comunei Scânteia cu sediul în comuna Scânteia, str. Ştefan Cel Mare, nr. 46, judeţul Ialomiţa, în baza
Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi a H.G. nr.
611/2008  pentru  aprobarea  normelor  privind  organizarea  şi  dezvoltarea  carierei  funcţionarilor  publici,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie,  vacante,  de  inspector,  clasa I, grad
profesional asistent din cadrul Compartimentului Urbanism din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Scânteia.
           Pentru funcţia publică menţionată, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.
           Pentru ocuparea funcţiei publice menţionate, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
CONDIŢII GENERALE:
-respectarea art. 465 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
CONDIŢII SPECIFICE:

a) Să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă
arhitectură, urbanism sau specializările instalaţii pentru construcţii sau construcţii civile, industriale şi agricole;

b) Să îndeplinească condiţiile de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 1 an;
PROGRAMUL CONCURSULUI:

- Publicitatea concursului – 7 decembrie 2020;
- Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei comunei Scânteia în data de 11 ianuarie 2021, orele 10.00;
- Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora

susţinerii interviului se vor afişa odată cu rezultatele probei scrise.
- Dosarele  de  înscriere  se  vor  depune  la  sediul  Primăriei  comunei  Scânteia,  în  maximum 20 zile  de  la  data  publicării

anunţului, respectiv în perioada 7 decembrie 2020 – 28 decembrie 2020, de luni până joi între orele 8.00 – 16.30 şi vinerea
între orele 8.00 – 14.00 şi vor conţine, în mod obligatoriu:

a) Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
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) 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;
f) Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului,

de către medicul de familie al candidatului;
g) Cazierul judiciar;
h) 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.
Bibliografia şi tematica pot fi consultate pe site-ul www.primariascanteia.ro.
Relaţii suplimentare la telefon: 0243/242058 int. 1, persoana de contact: David Carmen – Georgiana, secretar general UAT Scânteia.

Primar
 Ilie Georgeta



BIBLIOGRAFIA - urbanism

1.Constituţia României*;

2.Titlul I şi II ale părţii a VI -a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ*;

3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare*;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi barbaţi *;

5.Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii*;

6.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de   constructii*;

7.Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului*;

8.Ordinul nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii*;

9.Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism*;

*Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicarile, 
modificarile si completarile acestora la zi.

TEMATICA

1.Constituţia României*;

2.Titlul I şi II ale părţii a VI -a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ*;

3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare*;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi barbaţi *;

5.Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii*;

6.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de   constructii*- cap. I - III;

7.Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului*- cap. III - V;

8.Ordinul nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii* cap. II - IV;

9.Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism*;

*Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicarile, 
modificarile si completarile acestora la zi.



Atribuţiile principale stabilite în fişa postului: 

-respectarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse în planurile de amenajare a 
teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism; 
-analizarea compatibilităţii scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu reglementările din 
documentaţiile urbanistice legal aprobate; 
-formularea condiţiilor şi restricţiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investiţiei; 
 -verificarea existenţei documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism; 
-redactarea şi emiterea certificatului de urbanism; 
-asigurarea transmiterii către primar spre ştiinţă a actelor emise, în situaţia în care emitentul este preşedintele consiliului judeţean ;
-verifică şi dispune de aplicarea prevederilor legale privitoare la disciplina în construcţii, în teritoriul administrativ al comunei. 
-intocmeşte planurile trimestriale de control a păstrării disciplinei în construcţii, astfel încât fiecare stradă va fi verificată cel puţin
o dată pe trimestru;
-înştiinţează primarul localităţii  în cazul  constatării   nerespectării  disciplinei în construcţii   în vederea aplicării  sancţiunilor
prevăzute de lege ;
-intocmeşte procese verbale de contravenţie conform legii 50/1991, republicată şi completată; 
-in cazul nerespectării măsurilor din procesul verbal de contravenţie, la termenele impuse, întocmeşte referatul pentru demararea 
procedurii acţionării în instanţă; 
-urmăreşte modul de soluţionare a proceselor verbale de contravenţie, respectiv darea lor în debit ; 
-informează, periodic sau la cerere, conducerea Primăriei asupra situaţiei constatate cu ocazia controalelor şi prezintă rapoarte 
Consiliului Local ;
Pentru elaborarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele 
atribuţii specifice: 
-verificarea conţinutului documentelor (documentaţiei) depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării, 
conform prevederilor legale în vigoare; 
-redactarea şi prezentarea spre semnare a autorizaţiilor de construire/desfiinţare; 
-asigură punerea în aplicare a tuturor reglementărilor cuprinse în lege, HCL şi dispoziţii ale primarului cât şi documentelor şi 
documentaţiilor de urbanism aprobate; 
-participă la trasarea şi recepţia tuturor lucrărilor autorizate;
-primeşte cererile privind întocmirea proceselor verbale de trasare/recepţie şi verifică notele de regularizare a taxelor la autorizaţia
de construire, conform declaraţiilor ; 
-intocmeşte situaţia proceselor-verbale de recepţie eliberate la construcţiile finalizate ; 
-intocmeşte situaţiile statistice privind stadiul fizic al lucrărilor autorizate pentru Direcţia de Statistică a judetului Ialomiţa, 
Inspectoratul pentru calitatea în construcţii Ialomiţa, Consiliul judetean Ialomiţa, Prefectura Ialomiţa, etc ;  
-identifică, măsoară împreună cu responsabilul cadastru terenurile care apartin domeniului public şi privat al comunei Scânteia; 
-intocmeşte împreună cu responsabilul cadastru planurile pentru imobile aflate in administrarea CL Scânteia; 
-realizează  împreună cu responsabilul cadastru punerea în posesie a persoanelor fizice şi juridice care deţin terenuri în comuna 
Scânteia  ca urmare a sentinţelor civile, concesiuni, închirieri, asocieri, schimburi de teren şi vânzări; 
-verifică şi identifică terenurile propuse pentru concesiune si vânzare; 
-participă la acţiuni de măsurare, verificare şi realizare de planuri de situaţie cu alte compartimente din cadrul Primăriei; 
-realizează măsurători pentru actualizarea planurilor cadastrale în situaţii date şi întocmeşte planurile de situaţie corespunzătoare; 
-identifică şi evidenţiză toate imobilele, terenurile virane – de pe teritoriul comunei Scânteia;
- identifică, prin orice mijloace, temeiul legal de scoatere din circuitul civil a acestora; 
-ia măsuri de conservare a terenurilor de către autorităţile competente; 
-primeşte şi rezolvă corespondenţa şi sesizările ce privesc aria sa de competenţă asigurând rezolvarea în mod operativ, prompt, 
conform reglementărilor legale ;
-asigură şi răspunde de conţinutul şi modul de arhivare/păstrare a documentelor şi documentaţiilor cu care operează; 
-eliberează certificate de nomenclatură stradală; 
-întocmeşte şi răspunde de modul de întocmire a contractelor de concesiune;
-verifică şi răspunde de emiterea actelor de autoritate, în conformitate cu contractele de concesiune eliberate; 
-asigură împreună cu responsabilul cadastru întreţinerea planurilor cadastrale; 
-organizează şi execută publicitatea imobiliară;
-intocmeste diverse referate necesare consiliului local privind urbanismul şi amenajarea teritoriului;

-este responsabil la nivelul comunei cu problemele legate de protecţia mediului înconjurător;
-comunică cu autorităţile pe probleme legate de mediu;

-respectă Regulamentul de Organizare și funcționare, Regulamentul de Ordine Interioară, Codul de
Conduită, precum și alte norme interne;
-lunar raportează activitatea șefului ierarhic superior;
-respectă normele de pretecție a muncii și normele PSI în spațiile în care are acces;
-respectă instrucțiunile proprii de SSM și PSI specifice locului de muncă;
-   aduce la indeplinire si alte sarcini  prevazute de lege sau  stabilite de șeful superior ierarhic.            


