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c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea 
unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea sau institutia publica; 

caz; 

a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice 
organ izatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa 

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta un dosar de concurs, care va contine 
obligatoriu urmatoarele documente: 

DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS 

Inspector pentru acordarea de permise, licente sau auterizatii, studii medii - COR 335403; 
a) studii medii 
b) vechime in specialitatea studillor abso)vite: nu necesita 

2. Conditiile specifice de participare pentru ocuparea postului sunt: 

1. Conditiile generale de participare pentru ocuparea postului sunt: 
Potrivit art.3 din Hotararea Guvernului nr.286/2011, actualizata, poate ocupa un post vacant, 

persoana care indeplineste urmatoarele conditii generale: 
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 
b) cunoaste limba romans, scris si vorbit; 
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; 
d) are capacitate deplina de exercitiu; 
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza., atestata pe baza 

adeverintei medicate eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit 

cerintelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condarnnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra 

statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea 
justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o 
incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei m care a intervenit reabilitarea. 

Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Resurse Umane la tel: 0259/3132 I 3 
sau pe site-ul Primliriei comunei Osorhei la adresa:www.primaria.osorhei@cjbihor.ro 

Concursul se va desfasura la sediul Primariei comunei Osorhei, situat in loc. Osorhei, nr.71, 
judetul Bihor, iar Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul institutiei; 

1. Inspector pentru acordarea de permise, licente sau autorizapi, studii medii - COR 
335403 - in cadrul Compartimentului Gestionare Postimplementare Proiecte, 

Primaria comunei Osorhei, judetul Bihor, cu sediul in localitatea Osorhei nr. 71, judetul Bihor, 
organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe o perioada nedeterminata, a unui post de natura 
contractualli vacant de: 

ANUNT 

ROMANIA 
JUDETUL BWOR 
COMUNA O~ORHEI 
Nr. 1395 din 29.01.2021 
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Bibliografia: 
Inspector pentru acordarea de permise, licente sao autorizatii, studii medii - COR 335403; 

1. O.U.G. nr. 57/209 privind Codul Administrativ; 
2. Legea nr. 50/1991, republicata 2, privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
3. Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale ~i Locuintei nr.839/2009, pentru 
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii; 
4. Legea nr. l 0/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 
5. Hotararea Guvernului nr.273/1994, privind aprobarea Regulementului de receptie a 
lucrarilor de constructii ~i instalatii aferente acestora, cu modificarile si cornpletarile 
ulterioare, 
6. Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului ~i urbanismul, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
7. Noul Cod Civil 

- Cartea a III -a, Titlul II, Capitolul III - Limitele juridice ale dreptului 
de proprietate privata ( art.602 - art. 630) 

- Cartea a III- a, Titlul III, Capitolul IV - Servitutile (art.755 -art.772) 

1 - Selectia dosarelor - va avea loc to data de 17.02.2021, la sediuJ institutiei din localitatea Osorhei, 
nr.71 
2 - Proba scrisa si/sau proba practicl - va avea loc to data de 02.03.2021 ora 10,00, la sediul 
Primariei comunei Osorhei, din localitatea Osorhei, nr.71 
3 - lnterviul - va avea toe in data de 04.03.2021, ora 12,00, la sediul Primariei comunei Osorhei, din 
localitatea Osorhei, or. 71 

TIPUL PROBELOR: 

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului ~i 
calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul S!nat:atii. 

in cazul documentului prevazut la lit.e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a 
depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, eel mai tarziu pana la data desfasurarii 
primei probe a concursului. 

Actele prevazute la 1iterele b), c) ~i h) vor f prezentate ~i m original in vederea verificarii 
conformitatii copiilor cu acestea. 

d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea to munca, in meserie 
si/sau in specialitatea studiilor, in copie; 

e) cazierul judiciar sau o dec]aratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care 
sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

t) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel mutt 6 
luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile 
sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae; 
b) aJte documente relevante pentru desfasurarea concursului; 
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REZULTA TELE FINALE 
- Rezultatele finale ale concursului vor fi afisate la sediul institutiei precum ~i pe pagina de internet, in 
termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de solutionare a contestatiilor, prin 
specificarea punctajuJui final al fiecarui candidat ~i a rnentiunii admis, sau respins, respectiv in data de 
08 Martie 2021, orele 12,00. 

- Data ~i ora sustinerii interviului 04 Martie 2021, ora 12,00, fiind afisate obligatoriu odata cu 
rezultatele la proba scrisa, 
- Dupa afisarea rezultatelor obtinute la Interviu, candidatii nemultumiti vor putea depune contestatie 
In termen de eel mutt o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului la lnterviu, respectiv pana la data 
de 05 Martie 2021, ora 10,00; 
- in situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul lnterviului, comisia de solutionare a 
contestatiilor va analiza consemoarea raspunsurilcr la interviu doar pentru candidatul contestatar in 
termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, respectiv 
pan! la data de 08 Martie 2021, ora 10,00; 

INTERVWL 

PROBA SCRISA ~IJSAU PROBA SCRISA 
- Proba scrisa va avea loc in data de 02 Martie 2021, la sediul Primariei comunei Osorhei, din 
localitatea Osorhei, or. 71, incepand cu orele 1000• 

- Dupa afisarea rezultatelor obtinute la Proba scrisa, candidatii nemultumiti vor putea depune 
contestatie in tennen de eel mult o zi lucraroare de la data afisarii rezultatului La proba scrisa, 
respectiv pana la data de 03 Martie 2021, ora 14.00; 
- in situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, comisia de solutionare a 
contestatiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar in termeo de maximum o zi 
lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, respectiv pana la data de 04 Martie 
2021, ora 11,00; 

SELECTIA DOSARELOR 
- Selectia dosarelor pentru concurs va avea Joe in data de 17 Februarie 2021, la sediul institutiei din 
localitatea Osorhei, nr.71; 
- Dupa afisarea rezultatelor obtinute ]a Selectia dosarelor, candidatii nemultumiti vor putea depune 
contestatie in termen de eel muJt o zi lucratoare de la data afi~ rezultatului la selectia dosarelor, 
respectiv pana la data de 18 Februarie, ora 16.00; 
- In situatia contestatiilor formulate fata de rezuJtatul selectiei dosarelor, Comisia de solutionare a 
contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul cootestatar a conditiilor de participare la 
concurs in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, 
respectiv panli la data de 19 Februarie 2021, ora 14.00; 

DEPUNEREA DOSARELOR: 
- Dosarele de concurs se vor depune in perioada 03 Februarie - 16 Februarie 2021 ora 16,00, la 

Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primariei comunei Osorhei. 

CALENDARUL DE 
DESF~URARE A CONCURSULUI 

pentru ocuparea a unui post de naturi contractuali vacant de: 
Inspector pentru acordarea de permise, licente sau autorizatii, studii medil - COR 335403 in 

cadrul CompartimentuJui Gestiooare Postimplementare Proiecte 
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ATRIBUTII: 

1. In vederea emiterii certificatelor de urbanism ocupantul postului are urmatoarele 
atributii specifice: 

a) verifies continutul documentelor depuse; 
b) determina reglementarile din documentatiile de urbanism, respectiv directivele cuprinse in 

planuri le de arnenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se 
solicits certificatul de urbanism; 

c) analizeaza compatibilitatea scopului dcclarat pentru care se solicita emiterea certificatului 
de urbanism cu reglernentarile din docurnentatiile urbanistice, respectiv cu ale directivelor 
cuprinse in planurile de arnenajare a teritoriului, legal aprobate; 

d) formuleaza conditiile ~i restrictiile specifice amplasamentului, obligatorii pentru 
proiectarea investitiei; 

e) stabileste, in conformitate cu prevederile legate, avizele, acordurile, precum ~i eventuale 
stud ii de specialitate necesare autorizarii; 

f) verifica existenta documentului de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism; 
g) redacteaza ~i emite certificatul de urbanism; 

2. in vederea emiterii autorizatiilor de construire/desfiintare ocupantul postului are 
u rmatoarele atributii specifice: 

a) verifica continutul documentelor (documentatiei) depuse, sub aspectul prezentarii tuturor 
actelor necesare autorizarii, conform prevederilor art.20 alin.(l) din Legea 50/ 1991, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare 

b) verified modul 'in care au fost preluate in cadrul documentatiei tehnice - D.T. conditiile 
din avizele ~i acordurile obtinute in prealabil de solicitant, inclusiv cele cuprinse in punctul 
de vedere/actul administrativ emis de autoritatea cornpetenta pentru protectia mediului; 

c) verifica continutului documentelor (documentatiei) depuse, sub aspectul lncadrarii 
solutiilor propuse in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate si ale certificatului 
de urbanism; 

d) redacteaza ~i prezinta spre semnare a autorizatiile de construire/desfiintare; 
AL TE ATRIBUTII: 

a) 1n ceea ce priveste mentinerea Sistemului de Management al Calitatii implernentar in 
cadrul Primariei, ocupantul postului are urmatoarele atributii: 

1. Cunoasterea cerintelor documentelor SMT 
• Manualul de Management integrat calitate - mediu 
• Procedurile; 
• Fisele de proces, 

DENUMIREA POSTULUI: Inspector pentru acordarea de permise, licente sau autorizatii, 
studii medii 
NIVELUL POSTULUl: de executie 
Cod CO R : 335403 
SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI: gospodarirea comunala ~i probleme edilitare 
COMP ARTIMENT: Gestionare Postimplementare Proiecte 

PRIMARIA OSORHEI 

Fl~A POSTULUI 
Nr. 49 
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1. In raport cu alte persoane: 
• Rezolva prompt plangerile venite din partea cetatenilor; 
• Coopcreaza cu ceilalti angajati ai Primariei Osorhei ~i colegii din Consiliul Judetean, 

Prefectura Bihor sau alte institutii I organizatii; 
• Da dovada de onestitate si conftdentialitate vis-a-vis de persoanele din interior ~i exterior cu 

care este in contact; 
• Ocupantul postului este politicos in relatiile cu cetatenii, dand dovada de maniere ~i 

amabilitate; 
• Acorda aceeasi consideratie drepturilor ~i intereselor celorlalti, ca si cerintelor personale; 
• Mentine o atitudine echilibrata ~i ia 'in considerare ideile ~i opiniile altora; 
• Informeaza pe cei interesati asupra modului de lucru din sfera sa de activitate. 

2. In raport cu aparatura pe care o utilizeaza 
• Mentine aparatura din dotare la standardele unei bune functionari; 
• Utilizeaza cu responsabilitate aparatura din dotare, fara abuzuri; 
• Anunta orice defectiune aparuta, serviciului administrativ; 
• Utilizeaza, cu aprobare, serviciul telefonic international. 

3. in raport cu produsele muncii 
• Da dovada de constiinciozitate vis-a-vis de atributiile pe care le are de indeplinit ; 
• Pastreaza o transparenta/confidentialitate echilibrata a rezultatelor obtinute ~i a informatiilor 

pe care le detine privitor la problematica organizatiei pe care o reprezinta. 
4. in raport cu securitatea muocii 

• Vegheaza la respectarea normelor de tehnica securitatii muncii; 
• Respects normele de securitate impuse de carre conducerea Primariei Osorhei. 

S. Privind precizia ~i punctualitatea 
• Respecta programul de lucru conform normelor inteme ale Primariei comunei Osorhei; 

RESPONSABlLIT ATI: 

Observatii! In situatii de concediu de odihna, concediu de boala sau alte situatii de forta majora care 
nu permit ocupantului postului sa-si duca la bun sfar~it atributiile ce ii revin, acesta este inlocuit de 
ocupantul ai postului de: 

- CONSJLIER (Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului) 

b) lndepline~te orice alte atributii ce rezulta din actele normative 
c) lndepline~te orice alte sarcini transmise de Consiliul Local, Primar sau Viceprirnar, Secretar 

General UA T. 

2. Aplicarea documentelor SMI 
3. Analiza periodica a activitatii proprii ~i propunerea de actiuni corective ~i 

preventive (actiuni de imbunatatire) catre RMI, 
4. Desfasurarea activitatii in scopul lndepliniriiobiectivelor cuprinse in Politica 

integrata calitate - mediu a Primariei comunei Osorhei, 
5. Implementarea programului de management de mediu, 
6. Colectarea selectiva a deseurilor produse, 
7. Respectarea Planului de lnterventii, In cazul unor situatii de urgenta, 
8. Participarea la instruirile inteme privind managementul integrat calitate - 

mediu, 
9. Rezolvarea la termenul stabilit al neconformitatilor semnalate de auditorul 

intern sau din exterior. 
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CERINTE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI: 
Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitdrii functiei publice: nu necesita. 
Pregiitirea de specialitate: 

• Studii medii. 
Calitiiti jizice: 

• Sanatate buna, Sa faca dovada ca este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru 
ocuparea ~i mentinerea pe functie (aviz medical si psihologic). 

• Exprimare clara, cursiva, literara; 
• Nu exists restrictii de varsta. 

Aptitudini intelectuale generale 
• Este de dorit ~i esential un nivel de dezvoltare intelectuala generala peste medie. 

Aptitudini speciale 
• Facilitati de exprimare scrisa ~i orala; 
• Cunostinte de operare pe calculator; Capacitate de redactare in scris a rapoartelor ~i a 

documentelor; Cunoasetere programe Word, Excel, Autocad 
• Capacitate de integrare sociala; 
• Spirit analitic; 
• Capacitate de a lucra independent; 
• Capacitate de mobilizare ~i concentrare. 

Dispozitii 
• Placerea de a interactions cu alte pcrsoane; 
• Disponibilitatea de a munci ~i in conditii de presiune; 
• Asumarea responsabilitatii. 

Motivatia 
• Motivat pentru munca pe care postul o presupune; 
• Domic de a se realiza 1n profesie; 
• Preocupat de ascensiune profesionala. 

Situatia familiald 
• Viata de familie echilibrata; 
• Sprijin profesional din partea familiei; 
• Mobilitate acceptabila de acasa la serviciu. 

• Solutioneaza cererile ce ii sunt repartizate, in termen legal, pe care le Inainteaza conducerii 
spre semnare; 

• Transmite la timp rapoartele si informarile solicitate de catre superiori. 
6. in raport cu metode I programe 

• Ocupantul postului respecta metodologia necesar a fi parcursa pentru indeplinirea corecta a 
sarcinilor ~i atributiilor ce ii revin; 

• Discuta cu conducerea Primariei comunie Osorhei orice nepotrivire rnetodologica identificata; 
• Se preocupa continuu in vederea cresterii profesionalismului prin perfectionare, studierea 

legislatiei aparute tn Monitorului Oficial; 
• Foloseste metode autorizate si recunoscute pentru cresterea eficientei ~i rationalizarea 

resurselor utilizate. 
7. in raport cu Sistemul de Management lntegrat Calitate - Mediu implementat cadrul 

organizatiei, ocupantul postului are urmatoarele responsabilitati : 
• Ocupantul postului este responsabil de cunosterea ~i aplicare documentelor SMI; 
• Raspunde de rezolvarea in termenul stabilit al neconformitatilor sernnalate de catre 

auditorul intern sau extern.( colaboreaza cu auditorul intern sau extern) 
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APARATURA DIN DOTAREA INSTITUTIEI CU CARE OCUPANTUL POSTULUI 
OPEREAZA.: calculator; copiator; telefon; fax 

LIMITE DE COMPETENTA: rezolvarea atributiilor directe ~i a celor mentionate 'in rubrica Alte 
Atribiqii. 
SFERA RELATIONALA: 

Intern 
1. Relatii ierarhice: - subordonat fat! de Consiliu1 Local Osorhei, Prirnar, Viceprimar, 

Secretar General UA T. 
2. Relatii functionale: - cu institutii ~i autoritati publice, cu membrii aparatului de 

specialitate din Primaria Osorhei 
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