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ANUNT ORGANIZARE CONCURS RECRUTARE 

 
În temeiul prevederilor art. 385 alin. (3), art. 467 alin. 7, art. 618 alin. (1) lit. b), alin. (2), alin. (5)                                      

din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
 
Primaria orasului Tautii-Magheraus organizeaza concursul de recrutare în vederea ocupării          

funcţiei publice de conducere vacante de Arhitect – şef din cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea              
și Administrarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului           
Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș. 

 
Condiţiile de participare propuse în vederea organizării concursului sunt următoarele: 
Condiţii generale:  

● candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din OUG 57/2019 
privind Codul administrativ 
Condiţii specifice: 

● studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de arhitect diplomat,              
urbanist diplomat, arhitect sau urbanist ori de inginer urbanist şi inginer în domeniul construcţiilor sau               
inginerie civilă absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării             
teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul            
amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art. 36 indice 1 lit. c) din               
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările            
ulterioare; 

● atestat de Registrul Urbaniştilor din România 
● studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea            

studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă, în condiţiile legii; 
● vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani. 

 
Probele stabilite pentru concurs: 

● selecţia dosarelor 
● proba scrisă: 27.03.2020, ora 10.00 
● proba interviu: se va anunța ulterior 
 

Locul desfășurării concursului: Sediul Primăriei orașului Tăuții-Măgherăuș, str. 1, nr. 194, Județ            
Maramureș 

 
Dosarul de înscriere se va depune în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe                  

site-ul instituției, respectiv din data de 26.02.2020 până în data de 16.03.2020 la sediul Primăriei               
Tăuţii-Măgherăuș, str. 1, nr. 194, Județ Maramureș 

Conținutul dosarului de concurs, bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date              
necesare desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet www.tautiimagheraus.ro la sectiunea            
Resurse umane. Persoana de contact Roman Georgeta, inspector superior, tel. 0749116169, e-mail:            
resurse_umane@tautiimagheraus.ro 
 

Primar, 
Anton ARDELEAN 
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