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ANUNŢ 

 
”Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice 

vacante de conducere de Arhitect Şef. 
Condiţii de participare la concurs: 

A. condiţii generale, prevăzute de art. 465 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
B. condiţii specifice: 
Arhitect Şef: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă : de 
arhitect diplomat sau urbanist diplomat, arhitect sau urbanist absolvent cu licenţă şi master 
ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform 
prevederilor art. 361 lit. a) din LEGEA nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările si completările ulterioare , 

- vechime în specialitatea studiilor minimum 7 ani, conform prevederilor art. 468 alin. 
(2) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ 

- durata timpului de muncă : 8 ore/zi respectiv 40 ore/săptămână 
Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 17.11.2021 ora 14.00, 

la sediul Consiliului Judeţean Galaţi. 
Calendarul concursului este următorul: 

- proba scrisă: 6.12.2021, ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi; 
- interviul: într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la 
sediul Consiliului Judeţean Galaţi. 
 Bibliografia pentru concurs, fişa postului, formularele de înscriere, precum şi relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Galaţi – Serviciul de management al 
resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii, telefon 0236 – 
302502 şi 0236 – 462409 telefon – FAX, e-mail resurseumane@cjgalati.ro, precum şi pe 
pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi (www.cjgalati.ro). 
 
Bibliografia este următoarea:                                                                                                                                
 

1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare: 

Partea a III-a 
- Titlul V 
- Cap. VI  
- Cap. VII – secțiunea 2 
Partea a VI-a – Titlul I si Titlul II. 
2. Constituţia României, republicată; 
3. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
4. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și 
completările ulterioare; 

5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările 
și completările ulterioare; 

6. Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare 
a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare; 
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7. Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare 
a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de 
urbanism, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

9. Ordonanța nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea 
unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

10. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările 
ulterioare; 

11. Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general 
de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

12. Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 
privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente 
acestora; 

13. Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

14. Legea nr. 92/2007 serviciilor publice de transport persoane ı̂n unitățile 
administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

15. Legea nr. 328/2018 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de 
transport public local nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

16. Ordonanța nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere, cu 
modificările și completările ulterioare.  

17. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

18.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.   
 

 
P R E Ş E D I N T E , 

 
Costel Fotea                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stănescu Mădălina/1. ex.                                                                                                                                                                                      


