
FISA POSTULUI MATRITA 

 

 

1.Denumirea postului: Inspector Superior  -  Compartimentul Achiziții Publice, Urbanism 

Și Amenajarea Teritoriului  

2.Nivelul postului: De executie.   

3.Scopul principal al postului: verificări documentaţii CU şi AC, verificări în teren existenta 

construcţiilor, realizarea acestora conform proiectelor avizate, redactează actele, verifică 

documentaţii P.U.D. şi redactează avizele tehnice, recepţii şi regularizare taxă AC 
 

II. CONDITII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI :                                

1.Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de 

lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta  în domeniile: urbanism, 

arhitectură sau construcţii 

2.Perfecţionãri(specializãri):.  

3.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Necesita cunostinte 

medii de operare PC.  

4.Limbi strãine (necesitate şi nivel) de cunoaştere: Nu este cazul.   

5.Abilitãţi, calitãţi şi aptitudini necesare: O buna comunicare, disciplina, indemanare, 

iscusinta, cinste, devotament, corectitudine, calm, meticulozitate, inclinatie pentru profesie, 

devotament si respect fata de lege, functia publica si fata de institutie.  

6.Cerinţe specifice: vechime minimum 7 ani in specialitatea studiilor.  

7.Competenţa managerialã (cunoştinţe de management, calitãţi şi aptitudini 

manageriale):---  

 

III. ATRIBUŢIILE POSTULUI : 

  

  Asigurarea întocmirii planului urbanistic general (PUG), a planurilor urbanistice zonale 

(PUZ) şi  a planurilor urbanistice de detaliu (PUD); 

Verificarea conţinutului planurilor urbanistice de detaliu înaintate spre avizare şi 

aprobare ţinând seama de: teritoriul din care face parte terenul studiat, amplasamentul în cadrul 

zonei şi vecinătăţile terenului, actul de proprietate şi servituţile terenului (în cazul în care 

există); 

Supunerea  spre avizare Comisiei de specialitate a Consiliului Local a planurilor 

urbanistice de detaliu, a planurilor zonale şi a planului urbanistic general;  

Punerea la dispoziția Consiliului Local a  documentaţiilor necesare pentru aprobarea 

planurilor urbanistice menţionate mai sus; 

Asigurarea respectării prevederilor din proiectele de execuţie anexă la autorizaţii, în 

cazul lucrărilor de construcţie a caselor, a anexelor gospodăreşti, a gardurilor împrejmuitoare 

acestora, de modificare interioară a locuințelor, de amenajare a spaţiilor comerciale, de pe raza 

localităţii; 

Verificarea pe teren a stadiului de execuţie al lucrărilor enunţate mai sus şi urmărirea 

respectării prevederilor din documentaţiile şi avizele aferente autorizaţiilor eliberate, în 

conformitate cu prevederile din legislația în vigoare; 

Verificarea respectării termenelor de execuţie a construcţiilor amplasate în zonele 

susmenţionate pentru care sunt emise autorizaţii de construire; 

Depistarea pe teren, a construcţiilor definitive sau provizorii, executate fără autorizaţie 

de construire, stabilirea măsurilor de sancţionare, conform prevederilor  legale şi urmărirea 

finalizării sancţiunilor contravenţionale aplicate; 



Întocmirea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, autorizaţiilor de 

demolare, autorizaţiilor pentru scoaterea temporară din folosinţă a domeniului public şi/sau 

privat, certificatelor de urbanism pentru lucrări de primă necesitate în cazuri de avarii; 

Verificare stadiu fizic al constructiilor autorizate şi întocmirea proceselor verbale de 

recepţie la terminarea lucrărilor şi regularizarea taxelor la autorizaţia de construire; 

Calcularea  taxei de regularizare a autorizaţiei de construire; 

Participarea la recepţia lucrărilor autorizate; 

Înregistrarea în registrele de evidenţă a lucrărilor eliberate (autorizaţii de construire, 

autorizaţii de demolare, certificate de urbanism, procese verbale de recepţie, note de 

regularizare a taxelor la autorizaţia de construire, note de constatare a demolărilor); 

Ţinerea situaţiei privind evidenţa lucrărilor eliberate, cu finalizarea acestora prin nota 

de regularizare a taxei la autorizaţia de construire şi procesul verbal de recepţie; 

Întocmirea situaţiei cu procesele verbale de recepţie eliberate la construcţiile finalizate 

şi înaintarea ei către Compartimentul Taxe şi Impozite în vederea stabilirii impozitelor;     

Întocmirea situaţiilor statistice ale lucrărilor autorizate pentru Direcţia de Statistică a 

judeţului Argeş, Inspectoratul pentru Calitatea în Construcţii Argeş;            

Întocmirea răspunsurilor la cereri şi sesizări ale unor cetăţeni cu privire la unele aspecte 

de legalitate a actelor emise de către comprtimentul Urbanism;     

Efectuarea verificării încadrării solicitărilor din certificatele de urbanism în 

reglementările legale; 

Verificarea/primirea documentaţiilor în vederea obţinerii autorizaţiilor pentru ocuparea 

temporară a domeniului public;                                                                                                                                            

Îndosarierea şi ţinerea evidenţei dosarelor lucrate; 

Deplasarea în teren (când situaţia o cere) în vederea analizării solicitărilor petenţilor de 

a desfăşura activităţi temporare pe domeniul public; 

Rezolvă corespondenţa primită de la şefii ierarhici şi asigură îndeplinirea  ei  la timp; 

Păstrează secretul profesional legat de problemele de serviciu; 

Întocmeşte referatele de specialitate pentru şedinţele Consiliului Local; 

Duce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local şi Dispoziţiile Primarului Comunei 

Merișani;   

Respectă  prevederile PUG; 

Constată şi aduce la cunoştinţa  şefilor, orice sesizare, orice nereguli şi nemulţumiri din 

partea cetăţenilor; 

Participă  la elaborarea ,, Regulamentului Cadru de Implicare a cetăţenilor”, document 

obligatoriu în elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului;  

Are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă, conform Legii 

nr. 319/2006 şi normativelor în vigoare, respectă normele  P.S.I.; 

Asigura revizuirea procedurilor SCIM de la nivelul compartimentului 

Îndeplinește orice alte atribuții specifice funcției 

 


