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ROMÂNIA 
JUDEȚUL GORJ                                                                       
PRIMĂRIA COMUNEI URDARI 
LOCALITATEA URDARI 
SAT URDARI 
TEL/FAX.: 0253233465 
CUI  4666410                                                                  
e-mail : urdari@gj.e-adm.ro 
Nr. 2923 din 01.07.2021 
 

A N U N Ț 
 
 În conformitate cu prevederile art.618 alin.(1) lit.b), coroborate cu 
prevederile art.617 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
Primăria Comunei Urdari- Județul Gorj organizează concursul de recrutare 
pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de 
Consilier, Clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul Compartimentului 
Urbanism, din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Urdari - 
Județul Gorj, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, respectiv 40 
ore/săptămână. 
 

Informații concurs: 
    Tip concurs: Recrutare pe funcție publică de execuție vacantă ;  
    - tipul probelor de concurs:  
    - concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, după cum urmează: 

 selecția dosarelor de înscriere; 
 proba scrisă; 
 interviul. 

- data susținerii probei scrise: 10.08.2021, ora 1000, la sediul Primăriei Comunei 
Urdari, localitatea Urdari, județul Gorj; 
- data susținerii interviului: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise, cu respectarea prevederilor art.56 din H.G. nr.611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. Data şi ora 
susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă; 
-  dosarele de înscriere la concursul de recrutare se depun în termen de 20 zile 
de la data publicării anunțului  pe pagina de internet a Primăriei Comunei Urdari, 
Județul Gorj și pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada 
02.07.2021- 21.07.2021 (inclusiv), ora 1600, la sediul Primăriei Comunei Urdari, 
Localitatea Urdari, județul Gorj ; 
-  persoana de contact şi funcţia publică deţinută: doamna Aneta-Nicoleta 
Cojocaru, inspector, în cadrul Compartimentului Agricultură, din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Urdari, județul Gorj; 
 
 
 



Condifiile de participare la concurs:
Condi{ii genersle:
- canaiaalii trebuie sI indeplineascS condiliile prevdzute de art.465 alin.(l)

din O.U.G . nr. 57l2Ol9 privind Codul administrativ;
condi(ii specifice necesare ocupirii func(iei publice:

- Studiile necesare ocupdrii funcliei publice: studii universitare de licentd

absolvite cu diplomi de licenlE sau echivalentl intr-unul din domeniile:

urbanism, arhitecturd sau construclii ;

- condiliile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare ocupdrii

funcliei Publice: 0 ani;

Bibliografia qi tematica, stabilite in vederea desftqurdrii concursului de

recrutare pentru ocuparea postului aferent funcliei publice de execulie vacante de

Consilier, Clasa I, gradui profesional debutant, din cadrul Compartimentului

Urbanism din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Urdari

Judeful Gorj:

1. O.U.G. nr.57120t9 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;
Partea III: Administralia publicl local6;

TITLUL IV: UnitS{ile administrativ-teritoriale in Rom6nia;

TITLUL V : Autoritafile administrafiei publice locale ;

partea VI: Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile

personalului contractual din administratia publicd 9i evidenta

personalului plItit din fonduri publice ;
TITLUL I: DisPozilii generale ;

TITLUL II: Statutul func{ionarilor publici;

2. Constitu{ia Rominiei, republicatS;

3. O.G. nr.13712000 privind prevenirea qi sanclionarea tuturor formelor de

discriminare, repubiicati, cu modificSrile gi complet6rile ultbrioare;

4. Legea nr. 2O27Z0OZ privind egalitatea de $anse intre femei 9i b6rba!i,

republicata, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

5. Legea nr.23712009 privind Codul Civil (*republicul*) - CARTEA a III-a,

Titlul II, Capitolul Ifi - Limitele juridice ale dreptului de proprietate privat6;

6. Legeanr. SO/tggl (**republicat6**) privind autorizarea executdrii lucrdrilor

de constructii;
7. Legea nr. l1ltggs (*republicat6*) privind calitatea in construclii, cu

modific[rile gi completdrile ulterioare;
g. Legea nr.fSblZOOf privind amenajarea teritoriului qi urbanismului, cu

modific6rile qi completdrile ulterioare;
g. Ordinul nr. gigtZOdg pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii nr.50/1991 privind autolizarea execut6rii lucrdrilor de construclii, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare.
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Atribu{iile specifice prevlzute in fiqa postului aferent func{iei publice de

execu(ie vacante de Consilier, Clasa I, gradul profesional debutant, din cadrul
Compartimentului Urbanism din aparatul de specialitate al Primarului
Comunei Urdari - Jude{ul Gorj, sunt urmitoarele:

- elibere azd autorizaliile de construire/desfiin{are pentru locuin{ele gi anexele

gospoddreqti din satele componente comunei, precum Ei pentru construcfiile

cu caracter agricol;
- intocmeqte certificatele de urbanism qi calculeazd taxa pentru eliberarea

acestuia in funclie de suprafala terenului qi taxa pentru autorizare, potrivit
reglementdrilor in vigoare;

- urmdreEte modul de autorizare a construcfiilor in func1ie de categoria de

lucrdri gi tipuri de construclii cu respectarea documentaliilor de urbanism 9i

amenajarea teritoriului, inscrise in PUG;
- intocmeEte avizul utilizdnd formularul model pentru eliberarea certificatului

de urbanism in situalia in care emitentul este Institulia Prefectului sau

Consiliul Judefean;
- pdstreazi registrul autorizdrilor de construire gi a certificatelor de urbanism

in care acestea sunt inscrise in ordinea emiterii in care se inscriu qi cele

emise de Institulia Prefectului sau Consiliul Jude{ean;

- intocmeEte $i afigeazd la sediul primdriei Comunei Urdari qi a Consiliului
Local al Comunei Urdari lista cuprinzdnd autorizafiile de construire qi

certificatele de urbanism lunar;
- urmdreEte ca executarea lucrdrilor autorizate sd se facd in intervalul de

valabilitate al autorizal\ei de construire qi face propuneri pentru prelungirea

acestora, o singur6 dat6 cu cel mult un an gi regularizeazd la trerminarea

lucrSrilor taxa de autorizare fa!6 de valoarea real6 a lucrdrilor executate in
baza autorizaliei de construire;

- urmdre;te ca terenurile apa(inAnd domeniului public qi privat destinate

executdrii construcfiilor sd fie concesionate prin licitalie publicd qi participa

la licitalie;
- intocmeqte progrrne de reparafii capitale qi curente la obiectivele din

subordinea primdriei Comunei Urdari, urmdregte execufia acestora qi

participd la recepfii;
- efectueazd controlul in Comuna Urdariconform Legii nr. 5011991,

republicat[, pe baza graficului de control intocmit qi avizat de primarul

Comunei Urdari;
- face parte din comisia de recep{ie a lucrdrilor efectuate pe raza Comunei

Urdari;
- indeplineqte activitdli privind protecfia mediului;
- intocmegte gi transmite lunar, trimestrial gi anual situaliile statistice privind

construcfiile qi situaliile statistice privind consumul de ap6;

- intocmeEte procesele-verbale de contravenlii pe Legea nr.50ll99l,
republicatd gi procesele-verbale de contravenfie conform OUG nr. 9512005

privind protecfia mediului;
- respectd in eliberarea autorizaliilor conlinutul cadru al proiectelor tehnice;
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- intocmeqte documentalii in vederea stabilirii planurilor urbanistice impreund

cu reprezentantul cadastrului in teritoriu;
- urm[ieqte la realizarea construcliilor ca amplasamentul sE respecte categoria

de folosinfd a terenului.
- urmdreqte, controleazd, rcallzeazd gi asigurd semnalizarea qi marcajul rutier,

curSlenia qi intre(inerea drumurilor precum qi deszdpezirea acestora;

- fine evidenta drumurilor qi intocmeqte lucrdri de atribuire sau schimbare e

denumire a acestora;
- se ocupd de inregistrarea qi verificarea documentelor necesare eliber6rii

autorizaliilor pentru desfbgurarea unor activitdli economice de cdtre persoane

frzice;
- face parte din comisia de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor

de achizilie publicS;
- participd la intocmirea proiectelor qi programelor de dezvoltare economico-

sociale a comunitdlii;
- elibere azd autoriza[ii de funclionare ale agenfilor economici ce iqi desfrqoard

activitate a pe raza localitdlii;
- intocmegte documentele privind activitatea de organizare gi funcfionare a

sistemului de alimentare cu apd potabil6 a localitdlii.

Raportat la prevederile art.49 din H.G. nr.6l112008 pentru aprobarea normelor

privind organiiarea gi dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificirile 9i

completdrile ulterioare, in vederea participdrii la concurs, candidalii depun dosarul

de inscriere la concurs, care va con{ine in mod obligatoriu:

a) formularul de inscriere prevdzut in anexa nr.3 la H.G. nr.61112008 pentru

aprobarea normelor privind organizarea gi dezvoltarea carierei

func{ionarilor publici, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor qi altor documente care atestd

efectuarea unor special iz6ri qi perfecliondri ;

e) copia cametului de muncS qi dupd caz, a adeverinlei eliberate de

angajator pentru perioada lucratS, care sd ateste vechimea in muncd qi,

dupa caz,in specialitatea studiilor necesare ocupdrii funcliei publice;

Modelul orientativ al adeverintei menlionate anterior este prevdzut in anexa

nr.2D la H.G. nr.61ll2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 9i

dezvoltarea carierei func[ionarilor publici, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare.
Adeverintele care au un alt format decdt cel prevdzut in anexa nr.2D la H.G.

nr.6l tlz}O}, cu modific6rile qi completdrile ulterioare, trebuie sd cuprindd

elemente similare celor prevdzute in anexa nr. 2D qi din care sd rezulte cel pulin

urmdtoarele informatii: func(ialfuncliile ocupatE/ocupate, nivelul studiilor

solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desf6qurdrii activitatii,

vechimea in muncd acumulatE, precum gi vechimea in specialitatea studiilor.



0 copia adeverinlei care atestd starea de sdndtate corespunzdtoare, eliberata

cu cel mult, 6 luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de

familie al candidatului;
g) cazieruljudiciar;
[j a.rturalia pe propria rSspundere sau adeverin!a care sd ateste calitatea sau

lipsa .uiitalii de iucrdtor al Securitdlii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevSzute mai sus, se prezintS in copii legalizate sau

insolite a. documentele oiiginale, care se certific6 pentru conformitatea cu

originalul de cdtre secretarul comisiei de concurs.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de inscriere la concurs:

Adresa instituliei: Primdria Comunei Urdari, Localitatea Urdari, judeful Gorj;

Telefon/F ax: 0253 I 233 465 ;

e-mail : urdari@gi.e-adm.ro
Persoana de contact: Aneta-Nicoleta Cojocaru, inspector,

Compartimentului Agricultur6, din cadrul aparatului de specialitate al

comunei Urdari, judelul Gotj - secretarul comisiei de concurs.

Secretar General al Comunei Urdari,

intocmit,
Inspector Aneta-Nicoleta Cojocaru

in cadrul
primarului

Jr. Loredana Di


