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ANUNŢ 
 

Primăria Oraşului Videle, judeţul Teleorman, organizează în perioada 04.05.2020 – 

07.05.2020 la sediul său din oraşul Videle, strada Republicii, nr. 2, concurs de ocupare prin 

recrutare a funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent, 

Compartimentul Arhitectură şi Autorizarea Construcţiilor al Direcţiei Arhitectului Şef din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Videle, judeţul Teleorman. 

Condiţiile generale de ocupare a unei funcţii publice sunt cele prevǎzute de   art. 465 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Condiţiile specifice de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie 

vacantă, anterior menţionată, sunt urmǎtoarele: 

    - studii universitare de licenţǎ absolvite cu diplomǎ de licenţǎ sau echivalentǎ în domeniul: 

1. Arhitectură; 

2. Urbanism; 

3. Inginerie civilă, una din specializările: Construcţii civile, industriale şi agricole; Căi ferate, 

drumuri şi poduri; Amenajări şi construcţii hidrotehnice; Inginerie civilă; Inginerie urbană şi 

dezvoltare regională; 

4. Ingineria instalaţiilor, una din specializările: Instalaţii pentru construcţii; Instalaţii şi 

echipamente pentru protecţia atmosferei; Instalaţii pentru constucţii – pompieri. 

- curs de formare profesională în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului sau 

autorizării construcţiilor; 

- minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitӑrii funcţiei publice. 

Concursul va avea loc la sediul Primǎriei Oraşului Videle, data stabilită pentru desfǎşurarea 

probei scrise fiind 04.05.2020, ora 10.00, respectiv  data de 07.05.2020 - ora 12.00 pentru 

desfǎşurarea interviului. 

 Dosarele de participare la concurs se pot depune la secretarul comisiei de concurs – Direcţia 

Resurse Umane, Salarizare, Informaticӑ, Autorizӑri Taximetrie şi Comerţ, Problemele  

Romilor şi Parc Auto în perioada 31.03.2020 – 21.04.2020 şi vor conţine, în mod obligatoriu, 

documentele prevǎzute la art. 49 alin. (1) din Hotǎrârea Guvernului nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

modificǎrile şi completǎrile ulterioare, respectiv:  

a) formularul de înscriere; 

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări și perfecționări; 



e) copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada 

lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare 

ocupării funcției publice; 

f) copia adeverinței 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) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de 

lucrător al Securității sau colaborator al acesteia. 

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților de către autoritatea sau instituția 

publică organizatoare a concursului din oficiu, prin secretarul comisiei de concurs, prin 

publicare pe pagina de internet, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și 

la sediu, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații 

publice. 

Copiile de pe actele prevӑzute la art. 49, alin. (1) se prezintӑ în copii legalizate sau însoţite 

de documentele originale, care se certificӑ pentru conformitatea cu originalul de cӑtre 

secretarul comisiei de concurs, cu excepția documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se 

poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail prevăzută în anunţ. 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: sediul Primӑriei Oraşului 

Videle, str. Republicii, nr. 2, oraş Videle, judeţul Teleorman, telefon: 0247/453017 interior 

106, fax: 0247/453015, e-mail: primariavidele@yahoo.com, persoana de contact: Vochin 

Nicoleta –inspector. 

Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, după cum urmează: 

a) selecția dosarelor de înscriere; 

b) proba scrisă; 

c) interviul. 

Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații declarați admiși la proba 

precedentă. 

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, 

candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării 

rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data și ora afișării rezultatului probei scrise ori a 

interviului, la locul desfășurării concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

Atribuţiile prevӑzute în fişa postului: 

-verifică documentaţiile depuse în vederea emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare; 

-redactează adrese de returnare pentru documentaţiile incomplete în termenul legal prevăzut 

de legislaţia în vigoare; 

-redactează autorizaţiile privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de 

apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune şi le înregistrează în 

registrul special după semnarea acestora de către cei îndreptăţiţi de lege; 

  -redactează  autorizaţiile de construire/desfiinţare ;  

  -după redactarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare predă lucrarea arhitectului şef 

pentru verificarea actului administrativ şi le înregistrează în registrele speciale după ce acestea 

sunt semnate de arhitectul şef şi ceilalţi semnatari de drept; 

-redactează prelungirea autorizaţiilor de construire / desfiinţare, dacă documentaţia primită 

de la registratură se încadrează în termenele legale; 

 -asigură transmiterea documentelor solicitanţilor în termenul legal, după ce arhitectul şef 

semnează documentele de autoritate de cei îndreptăţiti de lege; 



-înregistrează în registrele speciale anunţurile beneficiarilor de autorizaţii de construire 

privind începerea lucrărilor autorizate;  

-înregistrează în registrele speciale anunţurile beneficiarilor de autorizaţii de construire 

privind finalizarea lucrărilor autorizate;  

-verifică documentaţiile şi rezolvă, pe baza declaraţiilor beneficiarilor de autorizaţii de 

construire, regularizarea privind taxele de autorizare privind valoarea finală de investiţie; 

-întocmeşte şi transmite  situaţiile statistice în domeniu  instituţiilor care solicită acest 

lucru (Direcţia de Statistică Teleorman, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Teleorman); 

-întocmeşte  listele de autorizaţii de construire/desfiinţare emise lunar şi le face publice pe 

site-ul instituţiei;  

-întocmeşte situaţiile privind taxele de timbru de arhitectură şi le înaintează la serviciul de 

contabilitate pentru a vira sumele aferente, situaţiile se transmit lunar  sau trimestrial; 

-redactează sub îndrumarea arhitectului şef  răspunsurile la diferitele adrese primite la 

compartiment privind autorizarea în construcţii, etc; 

-asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

-execută şi alte sarcini stabilite de şefii ierarhici superiori în limite legale; 

- rezolvă corespondenţa primită de la şeful ierarhic, conform  atribuţiilor de serviciu şi 

răspunde de legalitatea şi oportunitatea datelor înscrise, precum şi de încadrare în termen; 

- întocmeşte referatele de necesitate şi caietele de sarcini în vederea realizării achiziţiilor 

pentru produse, lucrări sau servicii din aria de competenţă; 

Bibliografia de studiu: 

 Constituţia României ( republicată în 2003); 

 OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991 aprobată prin Ordinul 839/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

  Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobată prin 

Ordinul 233/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea de Guvern  nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări 

care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu; 

 Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind 

mediul de viață al populației, cu modificările şi completările ulterioare: Cap. I- Norme de 

igienă referitoare la zonele de locuit; 

 Extras din Codul civil actualizat, Titlul II: Proprietatea privată, Cap. III: Limitele juridice 

ale dreptului de proprietate privată, Secţiunea 1: Limitele legale de la art. 611 la art. 618. 

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte 

normative în vigoare, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora. 

 

 
             PRIMAR,                                SECRETAR GENERAL,                      DIRECTOR EXECUTIV R.U.S.I.,                                

BĂDĂNOIU NICOLAE                  IVAN CORINA NICOLETA                        RӐDULESCU FLORIN 


