


CONDIŢII SPECIFICE de participare la concurs: 
- pentru funcția de șef serviciu, gradul II 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul urbanismului, 
arhitecturii  și construcțiilor, 
- să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, 
management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă 
conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
- minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. 
 
- pentru funcția de șef birou, gradul I 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  urbanismului, 
arhitecturii  și construcțiilor, 
- să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, 
management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă 
conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
- minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. 
 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Tulcea din Str. Păcii 
nr.20, în termen de 20 de zile de la data afișării anunţului, respectiv în perioada 16.11.2021 – 06.12.2021, 
de luni până joi în intervalul orar 8 -1630, vineri în intervalul orar 8 -1400. 
 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde în mod obligatoriu: 
a)formularul de înscriere; 
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 în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a 
candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform 
prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
f)copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste 
vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru 
exercitarea profesiei; 
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, 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. 
 

Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut de legislația în vigoare, trebuie 
să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor 
solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în 
muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor. 

 
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. 
 
 Copiile actelor sus precizate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de 
concurs. 

 
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA pentru șef serviciu și șef birou: 
Tematica: 
1) Reglementări privind funcția publică; 
2) Reglementări privind administrația publică; 
3)Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale 
omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare; 
4) Reglementări privind resursele umane în administrația publică; 



5) Reglementări privind amenajarea teritoriului și urbanismului; 
6) Reglementări privind recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora; 
7) Reglementări privind modalitatea protejării monumentelor istorice; 
8) Reglementări privind cadastrul și publicitatea imobiliară; 
9) Reglementări privind calitatea în construcții; 
10) Reglementări privind autorizarea executării construcțiilor; 
11) Reglementări privind aprobarea regulamentului general de urbanism. 
 
Bibliografia: 
Pentru funcția de șef serviciu, gradul II:  
1. Constituţia României, republicată -integral; 
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a; 
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 și urbanismul, cu modificările și completările 
ulterioare - integral; 
6. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și 
de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin ordinul nr.233/2016, cu 
modificările și completările ulterioare - integral; 
7. Hotărârea nr.525/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare -integral; 
8. Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare -integral; 
9. Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, aprobate prin ordinul (MDRL) nr. 839/2009, cu modificările și completările ulterioare -integral; 
10. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; Responsabilitățile proprietarilor de monumente istorice și ale administrației publice 
locale - Titlul IV, Capitolul I, Capitolul II; 
11. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
dispoziții generale și sistemul calității în construcții - Capitolul I și capitolul II; 
12. Legea nr. 153/2011, privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu 
modificările și completările ulterioare; Dispoziții generale și Obligații și răspunderi - Capitolul I și capitolul 
V; 
13. Codul Civil; Drepturi reale în general și Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată - Cartea III - 
Despre bunuri, art.551, art.552, art.553, art.554, art.560, art.561, art.611, art.612, art.613, art.614, art.615, 
art.616, art.617; 
14. Legea Locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare; Dispoziții generale și 
EXIGENȚE MINIMALE pentru locuințe - Capitolul I și Anexa nr.1; 
 
Pentru funcția de șef birou, gradul I: 
1. Constituţia României, republicată -integral; 
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a; 
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. Hotărârea nr.525/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare -integral; 
6. Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare -integral; 
7. Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, aprobate prin ordinul (MDRL) nr. 839/2009, cu modificările și completările ulterioare -integral; 
8. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
dispoziții generale și sistemul calității în construcții - Capitolul I și capitolul II; 
9. Codul Civil; Drepturi reale în general și Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată - Cartea III - 
Despre bunuri, art.551, art.552, art.553, art.554, art.560, art.561, art.611, art.612, art.613, art.614, art.615, 
art.616, art.617; 
10. Legea Locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare; Dispoziții generale și 
EXIGENȚE MINIMALE pentru locuințe - Capitolul I și Anexa nr.1; 
11. Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; Dispoziții generale și Înscrierea unei construcții în cartea funciară – Capitolul I art.1 și art.2, 
Capitolul II art.37 alin.(1), (2), (3), (31); 



12. Regulamentul din 14 iunie 1994 privind recepția construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.273/1994 și modificat prin Hotărârea Guvernului nr.343/2017, cu modificările și completările ulterioare -
integral. 
 
NOTĂ: Se vor avea în vedere formele actualizate la zi, ale actelor normative din bibliografie. 
 
ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI: 
Pentru șef serviciu 

1.Asigură și organizează verificarea documentațiilor la depunere supuse avizării; 
2.Asigură întocmirea și eliberarea avizului de oportunitate pentru documentațiile de urbanism (PUZ) 
depuse; 
3.Verifică pentru corectitudinea întocmirii avizul arhitectului șef pentru documentațiile depuse; 
4. Asigură și verifică întocmirea adreselor pentru informările preliminare întocmirii raportului de 
informarea publicului; 
5. Asigură și verifică întocmirea raportului de informarea publicului pentru documentațiile de urbanism 
depuse; 
6.Asigură informarea și consultarea populației pentru documentațiile de urbanism aflate în faza de 
avizare; 
7.Verificarea îndeplinirii procedurii de consultare publice la documentațiile de urbanism; 
8.Întocmește/verifică rapoarte, referat de aprobare, proiecte de hotărâri pentru documentațiile de 
urbanism către C.L.T.; 
9. Asigură organizarea ședințelor C.T.A.T.U. și a dezbaterilor publice pentru documentațiile aflate în 
faza de informare și consultare a populației; 
10. Verifică documentațiile supuse avizării în Consiliul Local al Municipiului Tulcea; 
11.Asigură eliberarea de copii după documentații de urbanism aprobate; 
12.Gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare; 
13.Studiază și este la curent cu toate modificările de legislații din domeniul urbanismului și amenajării 
teritoriului și a autorizării execuției lucrărilor de construcții; 
14. Întocmește procedurile operaționale și documentele ce revin compartimentului în vederea 
implementării și menținerii sistemului de control intern managerial; 
15. Asigura stocarea în sistemul electronic a planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului; 
16. Întocmește și/sau verifică rapoarte, expunere de motive, proiecte de hotărâri pentru documentațiile 
de urbanism către Consiliul Local și întocmește  teme de proiectare pentru fundamentarea, elaborarea, 
aprobarea și realizarea programelor de organizare și dezvoltare urbanistică a municipiului (planul 
urbanistic general, plan urbanistic zonal, plan urbanistic de detaliu, studii de specialitate ); 
17. Organizează banca de date urbanistice a municipiului și urmărește reactualizarea continuă a 
datelor; 
18. Acționează pentru conservarea arhitecturii tradiționale locale și promovarea principiilor de 
arhitectură modernă; 
19. Asigură întocmirea documentațiilor necesare atribuirii și schimbării de denumiri de străzi; 
20. Elaborează proiecte de îmbunătățire  a aspectului exterior al clădirilor de importanță deosebită care 
intră în competența de aprobare a consiliului local; 
21. Asigură măsuri de protecție urbanistică a clădirilor și monumentelor istorice, a rezervațiilor 
arheologice și a monumentelor naturii, colaborând  în acest sens cu organele specializate, abilitate prin 
lege; 
22. Analizează periodic starea de conservare a monumentelor de orice fel și face propuneri celor în 
drept  pentru cuprinderea în programele anuale de lucrări de protejare și restaurare a acestora, face 
propuneri pentru avizarea documentațiilor tehnice de intervenție asupra monumentelor de orice fel; 
23. Colaborează cu unitățile specializate la elaborarea lucrărilor de amenajare a teritoriului, precum și la 
actualizarea acestora; 
24. Asigură soluționarea cererilor și sesizărilor cetățenilor și diverșilor agenți economici, conform 
legislației în vigoare; 
25. Participă la lucrările comisiei care analizează  stadiul  lucrărilor de construcție cu surse de risc în 
exploatare  și face propuneri pentru punerea în siguranță a fondului construit existent; 
26. Duce la îndeplinire alte dispoziții ale consiliul local, primarului sau arhitectului șef, cu respectarea 
legilor în vigoare; 
27. Asigură păstrarea confidențialității datelor ce privesc activitatea serviciului și a documentelor cu care 



intră în contact salariații acestuia; 
28. Neîndeplinirea obligațiilor de serviciu și a responsabilităților stabilite atrage răspunderea 
disciplinară, civilă, contravențională sau penală; 
29. Semnează toate documentațiile redactate/întocmite. 

 
Pentru șef birou 

1. Organizează primirea și verificarea în teren a documentațiilor tehnice de specialitate; 
2. Transmite informații către Judecătoria locală și Cartea Funciară, de parcelare a terenurilor și ieșire 

din indiviziune cu statul; 
3. Avizează la cerere, documentațiile întocmite în vederea reconstituirii dreptului de proprietate,       

conform normelor legale în vigoare; 
4. Verifică în teren schițele de dezmembrare și cadastrele, după care acordă avizarea necesară pe 

aceste schițe; 
5. Organizează banca de date cadastrale urbane și asigură actualizarea datelor ori de câte ori este 

necesar acest lucru; 
6. Colaborează cu unitățile de specialitate în vederea elaborării și aprobării lucrărilor privind 

amenajarea teritoriului și pentru actualizarea acestor lucrări când este necesar acest lucru; 
7. Participă cu delegați la marcarea pe teren prin borne, a hotarelor administrative ale municipiului; 
8. Ține la zi evidențele cadastrale cerute de lege, de HCL sau de dispozițiile conducerii primăriei; 
9. Asigură păstrarea în condiții de securitate a planurilor cadastrale; 
10. Asigură asistența tehnică de specialitate a comisiei de aplicare a Legii fondului funciar și figurarea 

grafică la scară, pe hărțile cadastrale a punerii în posesie a terenurilor atribuite conform legii; 
11. Întocmește rapoarte, informări și diverse dări de seamă pe care le transmite pe destinațiile cerute de 

organele sau persoanele abilitate să le primească, soluționează în mod operativ petițiile primite; 
12. Ține la zi evidența cadastrală a terenurilor din municipiu, care fac obiectul legii fondului funciar; 
13. Asigură realizarea, reactualizarea planurilor cadastrale ale municipiului pentru suprafețele supuse       

eliberării de acte de proprietate; 
14.  Întocmește lucrările necesare aplicării prevederilor legale privind fondul funciar și prevederile Legii 

cadastrului; 
15. Gestionează toate problemele și responsabilitățile reieșite din legislația de mediu în vigoare; 
16. Întocmește dări de seamă și situații statistice privind activitatea de mediu; 
17. Participă la campaniile naționale și internaționale de mediu; 
18. Asigură eliberarea de avize, acorduri, accept de mediu; 
19. Inițiază norme și reglementări locale în concordanță cu legislația națională și internațională cu privire 

la activități cu impact negativ asupra mediului; 
20. Efectuează controale la sesizările sosite pe probleme de protecția mediului și aplică sancțiuni în 

conformitate cu actele normative in vigoare; 
21. Comunică autorității teritoriale de protecția mediului datele solicitate și informațiile necesare la 

elaborarea recomandărilor privind mediul, amenajarea teritoriului și urbanismului, restaurarea și 
reconstrucția ecologică; 

22. Participă la verificările efectuate de către autoritățile de mediu privind salubrizarea orașului și zonele 
critice; 

23. Întocmește, asigură și urmărește realizarea planului anual de control, pe zone, în domeniul 
disciplinei în construcții; 

24. Asigură realizarea unui climat de disciplină în domeniul construcțiilor, urmărind și asigurând 
depistarea construcțiilor realizate fără autorizație sau cu nerespectarea prevederilor acesteia; 

25. Duce la îndeplinire alte dispoziții ale consiliul local, primarului sau arhitectului șef, cu respectarea 
legilor în vigoare; 

26. Asigură păstrarea confidențialității datelor ce privesc activitatea serviciului și a documentelor cu care 
intră în contact salariații acesteia; 

27. Neîndeplinirea obligațiilor de serviciu și a responsabilităților stabilite atrage răspunderea 
disciplinară, civilă, contravențională sau penală; 

28. Studiază și este la curent cu toate modificările legislative din domeniu; 
29. Asigură relații cu publicul și rezolvă sesizări și reclamații pe problemele legate de activitatea de 

mediu; 
30. Asigură păstrarea confidențialității datelor ce privesc activitatea direcției și documentelor cu care 

intră în contact salariații acesteia; 
31. Semnează toate documentațiile redactate/întocmite. 

 



 
 
Concursul de recrutare se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii 
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 Relaţii suplimentare se pot obţine la/pe: 
-sediul Primăriei Municipiului Tulcea din strada Păcii, nr. 20,  
-telefon 0240/ 511440 sau 0240/ 511441 interior 208 
-persoană de contact Țiu Mihaela- consilier în cadrul Compartimentului Resurse Umane,  
-e-mail: mihaela.tiu@primariatulcea.ro; 
-site-ul instituţiei: www.primariatulcea.ro, secţiunea „Monitorul oficial local”/ ”Alte documente”/  „Concursuri 
și rezultate”, https://www.primariatulcea.ro/cariere/. 
 

 
 

Ștefan ILIE 
Primarul Municipiului Tulcea 

 
 
 
 
                                                                                                                                   Compartiment Resurse Umane 
           Cons. Țiu Mihaela 

http://www.primariatulcea.ro/



