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A N U N Ţ 
privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice 

 specifice vacante de conducere de Arhitect-șef din aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova 

 
 

a) denumirea funcţiei publice specifice vacante: 
Arhitect-șef, funcție publică specifică de conducere cu durata normală a timpului de muncă de 8 

ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână, în cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Ariceștii Rahtivani; 

 
b) Probele stabilite pentru concurs,  

1. Proba scrisă; 
2. Interviu. 

 
c) Condiţiile de desfăşurare a concursului,  
1. Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 08.04.2021 – 27.04.2021 
2. Data, ora si  locul de desfasurare a probei scrise, sunt : 
17.05. 2021, ora 11.oo, sediul Primariei; 
3. Data, ora si locul de desfasurare a interviului sunt: 
20.05. 2021, ora 11.oo, sediul Primariei; 

 
d) Condiţiile de participare la concurs : 

 d.1 Conditii generale, 
- sunt cele prevazute la art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 d.2 Conditii specifice 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă licenţă sau echivalentă de arhitect diplomat, 

urbanist diplomat sau de conductor arhitect, inginer sau subinginer în domeniul construcţiilor, 
absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării 
teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condițiile  art. 36 indice 1, lit. d) din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; 

-  studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, 
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; 

-   vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; 
-   atestat Registrul Urbaniştilor din România. 

 
e) Dosarul de concurs 
În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în 

mod obligatoriu: 
1) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;   
2) curriculum vitae, modelul comun european;   
3) copia actului de identitate;  
4) copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele 
depuse este diferit de cel de pe actul de identitate; 



5) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 
specializări şi perfecţionări;   
6) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea 
studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor 
art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  
7) 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 (model orientativ adeverință - anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008);   
8) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;   
9) cazierul judiciar;   
10) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de 
înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securităţii sau colaborator al 
acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică;  
11) atestat Registrul Urbaniştilor din România. 
 

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008 
trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008 şi din 
care să rezulte 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. Pentru candidații 
cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate 
trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 
comisiei de concurs. 
       Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul 
declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea 
informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa 
dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai 
târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. 
În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de 
la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit 
legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.   

Formularul de înscriere este pus la dispoziţia candidaţilor prin publicarea sa pe pagina de 
internet a Primăriei comunei Ariceştii Rahtivani, respectiv www.comunaaricestiirahtivani.ro in format 
deschis, editabil, in cadrul sectiunii CONCURSURI precum si la sediul institutiei in format letric. 

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de 
concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind 
instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Ariceştii Rahtivani, comuna 
Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, str. Neagoe Basarab, nr. 249, judetul Prahova, tel: 
0244380068, fax: 0244380036, email: resurseumane@comunaaricestiirahtivani.ro, persoana de 
contact: Mariana-Adriana Gherghina – referent de specialitate in cadrul Compartimentului Resurse 
Umane. 

 
                   P R I M A R,                                   SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 

                         Gheorghe ORBU                                         Violeta-Neluța PETCU 
 
 
 
 
ÎNTOCMIT, 
Referent de specialitate 
Mariana-Adriana GHERGHINA 
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pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice specifice 

vacante de conducere de Arhitect-șef din aparatul de specialitate al Primarului comunei 
Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova 

 
1. Constituţia României, republicată. 
2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare– Capitolul IV din Titlul V al Părții a III-a și Titlul I şi II ale Părţii a VI- a. 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
6. Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor 
de constructii. 
7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
8. Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei 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 documentaţiilor de urbanism, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
9. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
10. Hotărârea nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
11. Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea 
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 
planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare. 
12. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
13. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI 
PRIMĂRIA                                                                              
 
                APROBAT,                                                                          AVIZAT, 
                  PRIMAR                                                          SECRETAR GENERAL al COMUNEI 
           Gheorghe ORBU                                                            Violeta-Neluța PETCU 
 
 
 

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI 
Arhitect-șef din aparatul de specialitate al Primarului 

 comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova 
   
1. Conduce, îndrumă, controlează și răspunde de activitatea Compartimentului Urbanism Amenajare teritoriu și 
Disciplina în construcții; semnează documentele emise de acest compartiment. 
2. Participa la modificarea Regulamentului de organizare si functionare, atunci cand legislatia in vigoare o 
impune si elaboreaza pentru fiecare salariat din subordine, fisa postului. 
3. Primeste si repartizeaza spre rezolvare lucrările şi corespondenţa care intră în atribuţiile compartimentului pe 
care îl conduce, elaborează răspunsuri şi urmăreşte expedierea lor în termenele legale. 
4. Asigură respectarea normelor de disciplină şi ordine, stabilite în Regulamentul intern și în Codul administrativ, 
de către salariaţii din subordine, şi propune primarului, sau după caz Comisiei de disciplină, aplicarea de 
sancţiuni disciplinare persoanelor care au săvârşit abateri disciplinare, în condiţiile legii. 
5. Face propuneri pentru participarea la cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională a salariaţilor din 
subordine. 
6. Elaborează graficul concediilor de odihnă pentru personalul din subordine şi urmăreşte derularea concediilor 
potrivit graficului. 
7. Asigură cunoaşterea şi respectarea de către personalul din subordine a prevederilor Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al instituţiei, precum şi a dispoziţiilor legale ce privesc în mod direct activitatea 
acestora. 
8. Propune şi argumentează conducerii instituţiei modificarea structurii din subordine, în corelare cu atribuţiile 
stabilite şi volumul activităţilor.  
9. Urmăreşte conformitatea datelor de pe site-ul instituţiei privind activitatea compartimentului şi sesizează de 
îndată dacă acestea nu sunt corecte. 
10. Asigură întocmirea documentelor specifice proiectelor de hotărâri și participă la şedinţele Consiliului Local al 
comunei Ariceștii Rahtivani care au drept scop dezvoltarea urbană şi amenajarea spatiilor publice ale comunei, 
precum şi amenajarea teritoriului administrativ. 
11. Urmăreşte întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism. 
12. Asigura receptionarea lucrarilor de urbanism si amenajarea teritoriului executate de institutele de proiectare, 
care au fost comandate de primarie. 
13. Asigura respectarea legalitatii in actele si avizele acordate in domeniul autorizatiilor in constructii, urbanism 
si amenajarea teritoriului comunei Ariceștii Rahtivani. 
14. Verifica si controleaza modul de aplicare a dispozițiilor legale, a hotararilor Consiliului local si dispozitiilor 
Primarului in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, luand masuri de intrare in legalitate; efectuează 
controale periodic, după anunțul de începere a lucrărilor, a modului de executare a lucrărilor prevăzute în 
autorizația de construire și ia măsurile necesare pentru respectarea disciplinei în construcții. 
15. Urmăreşte rezolvarea sesizărilor cu privire la respectarea disciplinei în activitatea de urbanism, calitatea 
lucrărilor de construcţii, protecţia teritoriului şi propune măsuri de soluţionare a problemelor verificate. 
16. Asigură relaţiile publice cu cetăţenii, instituţiile publice şi societăţile comerciale privind problemele de 
specialitate. 
17. Asigura determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism şi a directivelor cuprinse în PUG, 
PUZ, referitor la imobilul pentru care se solicită certificat de urbanism, precum şi analizarea compatibilităţii 
scopului declarant. 
18. Asigura formularea condiţiilor şi restricţiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea 
investiţiei. 
19. Asigura stabilirea avizelor şi acordurilor legale necesare autorizării, coordonează elaborarea și semnează 
certificatele de urbanism, autorizațiile de construire, autorizațiile de desființare și a tuturor documentelor emise 
de Compartimentul Urbanism Amenajare teritoriu și Disciplina în construcții și a documentațiilor de urbanism 
aprobate de Consiliul local Ariceștii Rahtivani, în concordanță cu prevederile din Planul Urbanistic General și 
Regulamentul de urbanism local aferent acestuia. 
20. Propune efectuarea unor studii şi programe de organizare şi dezvoltare urbanistică locală. 
21. Propune elaborarea unor documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului prin care să se stabilească 
măsurile de dezvoltare a localităţii pe o anumită perioadă şi veghează la respectarea şi implementarea acestor 
documentaţii. 



22. Întocmeşte temele necesare în vederea contractării lucrărilor de urbanism supuse licitaţiilor sau a cererilor 
de oferte de preţ. 
23. Urmăreşte actualizarea reglementărilor urbanistice şi a documentaţiilor de urbanism în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, studiile de specialitate, opţiunile populaţiei, interesul public. 
24. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul primăriei comunei Ariceștii Rahtivani, cu structurile 
similare din cadrul altor primării şi cu instituţiile care au atribuţii în domeniul urbanismului şi amenjării teritoriului 
(OCPI, ISC, APM etc.). 
25. Asigură transmiterea periodică către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a situațiilor cu 
privire la evidența și actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism. 
26. Cooperează cu instituţii şi servicii, organisme şi organizaţii implicate în domeniul urbanismului şi amenajarea 
teritoriului. 
27. Asigură informarea şi consultarea populaţiei diferenţiat în funcţie de amploarea şi de importanţa 
documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism, conform procedurilor legale. 
28. Propune elaborarea după caz şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism 
(studii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, studii de circulaţie, Planul de amenajare a teritoriului 
administrativ, Planul urbanistic general-P.U.G., planuri urbanistice zonale – P.U.Z.-uri, planuri urbanistice de 
detaliu – P.U.D-uri.), în conformitate cu normele legale în vigoare. 
29. Colaborează la întocmirea caietelor de sarcini aferente documentaţiilor de urbanism aprobate pe lista 
obiectivelor de investiţii ale Consiliului local, în vederea pregătirii documentaţiilor şi organizării licitaţiilor, pentru 
contractarea lucrărilor de realizare a acestor obiective. 
30. Asigură zilnic informarea şi consilierea cetăţenilor cu privire la amenajarea teritoriului, posibilităţile de 
construire, dezvoltarea infrastructurii urbane, dotările avute în vedere prin documentaţiile de urbanism aprobate 
(P.U.G., P.U.Z., P.U.D.). 
31. Întocmeşte materiale de informare şi raportare pentru primar şi Consiliul local cu privire la problemele de 
urbanism şi amenajarea teritoriului. 
32. Participă la receptia obiectivelor de investitii, cu respectarea întocmai a prevederilor din proiect si 
respectarea legilor in vigoare. 
33. Participa la ofertarile si licitatiile privitoare la obiectivele de investitii din cadrul Primariei. 
34. Impreuna cu compartimentul Contabilitate şi cu consilierul achizitii publice intocmeste lista lucrarilor de 
investitii care urmeaza a fi continuate sau incepute, precum si dotarile si utilajele propuse a fi achizitionate. 
35. Asigura obtinerea in termen a acordurilor si avizelor care, conform contractului incheiat, cad in sarcina 
beneficiarului. 
36.Desfăşoară procedurile privind vânzarea, concesionarea, închirierea, schimbul bunurilor din domeniul privat 
al comunei. 
37.Desfăşoară procedurile privind concesionarea, închirierea, darea în administrare a bunurilor din domeniul 
public al comunei. 
38.Face propuneri, întocmeşte proiectele de hotărâri cu privire la introducerea ori scoaterea /după caz, a 
bunurilor în/din domeniul public ori privat al localităţii. 
39.Participă la inventarierea bunurilor din domeniul public şi privat al comunei. 
40.Urmăreşte derularea contractelor privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, sesizând 
primarului deficienţele constatate. 
41. Atribuțiile de la punctele 36 și 37 vor fi executate în comun cu persoana responsabilă cu achizițiile publice. 
42. Respectă normele PSI și protecția muncii, conform legislației în vigoare. 
43. Preda documentele la arhiva institutiei si arhiveaza la nivelul compartimentului, in conditiile legii. 
44. Respecta legislatia specifica privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu 
caracter personal. 
45. Este responsabil cu gestionarea documentelor aferente activitatilor desfasurate potrivit fisei de post. 
46. Are obligatia sa respecte principiile care guverneaza conduita profesionala a functionarilor publici, sa aiba 
un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate si o comunicare adecvata, 
eficienta si eficace in relatiile cu publicul, cu autoritatile si institutiile publice in desfasurarea activitatilor specifice 
postului ocupat. 
47. Raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile 
sau documentele de care ia cunostinta in exercitarea functiei publice, in conditiile legii. 
48. Are obligatia de a-si insusi si de a respecta prevederile actelor normative, instructiunilor, procedurilor si 
regulamentelor specifice functiei publice exercitate si autoritatii publice locale. 
49.Îndeplineste si alte sarcini de natura serviciului incredințate de conducerea Primariei comunei Aricestii 
Rahtivani. 


