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Comp.urbanism   

 
 
 
 

FIŞA POSTULUI 
Nr............................... 

 
 

 
Informații generale privind postul 
1.Denumirea postului:  inspector debutant 
2.Nivelul postului: de execuţie 
3. Scopul principal al postului:Răspunde de activitatea care priveşte autorizarea construcţiilor, în 
conformitate cu prevederile legale 
 
Condiții specificepentru ocuparea postului: 
1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul stiinte 
inginerești, profil ingeniere civila; specializarea Constructii pentru sisteme de alimentari cu apa si 
canalizare 
2. Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecţionare specifice domeniului de activitate; 
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoştinţe de bază; 
4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): - nu este cazul 
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:  
Capacitate de organizare şi planificare; Grad mare de iniţiativă si creativitate; 
Capacitate de analiză şi sinteză; Capacitate de lucru în echipă şi independent; 
Promtitudine şi eficienţă în efectuarea lucrărilor; Asumarea responsabilităţilor; 
Păstrarea confidenţialităţii; Corectitudine şi fidelitate; 
6.  Cerinte specifice: delegaţii  ocazionale, în măsura în care activitatea o necesită 
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini  manageriale): 
aptitudine de gestionare eficienta a  resurselor financiare; 

 
Atribuţiile postului: 
1. verificareasiinregistrareadocumentatiilortehniceprezentate de beneficiari. 
2. verificareapreluariiconditiilor din Certificatele de Urbanism in documentatiileprezentate 

pentruobtinereaAutorizatiei de Construire;  
3. intocmireacertificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire, autorizatiilor de demolare,  
4. calculareataxei de C.U., A.C.  
5. Conduce la zievidentacertificatelor de urbanism, autorizatiilor de constructiesiautorizatiilor de 

demolare. 
6. Urmaresteexecutareaconstructiilor in conformitate cu autorizatiile de constructie; in cazul in 

care se constatanerespectareaautorizatiei de 
constructiesauexecutareaunorlucrarineautorizatepropunedeindatamasurileprevazute de lege. 

7. Constatacontraventiile la actele normative in materiesiaplicasanctiunilecorespunzatoare in 
domeniulconstructiilorsiurbanismului 

8. Raspunde de eliberareacertificatelor de urbanism siaautorizatiilor in 
termenelesiconditiileprevazute de legislatia in vigoare, astfelincatsa nu 
devinaaplicabiledispozitiile OUG nr. 27/2003 
privindproceduraaprobariitaciteaprobataprinLegeanr. 486/2003; raspunde in conditiile OUG 
nr. 27/2003. 



9. Asigurasiraspunde de rezolvarea in termenul legal a sesizarilorprimite de la 
cetateniimunicipiuluiMarghitareferitoare la respectarealegalitatii in 
domeniulurbanismuluisiconstructiilor, in colaborare cu compartimentulcadastru 

10. Asiguraexecutiaproiectelor de urbanism siarhitecturafinantate din bugetul local 
prinprocedurile de incredintareprevazute de lege, sicontrolulurmaririiexecutieipesantier, 
receptionarealucrarilor de executie. 

11. Asiguraelaborareasirespectareaprevederilorplanului urbanistic general al orasuluisi a 
regulamentului de urbanism siaplicareaacestuiaprinplanurile de urbanism zonalesi de 
detaliusiconformareaautorizatiilor de construiresau de desfiintare cu 
prevederiledocumentatiilor de urbanism. 

12. Participă la elaborareadocumentaţiilortehnico-economicepentrulucrările de 
dezvoltareşimodernizare a infrastructuriiedilitar-urbană; 

13. Acordăasistenţătehnică la lucrări de reparaţiicurenteşicapitale ale unorcontructii de interes 
public aflatînpatrimoniulconsiliilor locale 

14. Raspunde de derularealucrarilor de investitii, respectareatermenelorsiefectuareareceptiilor, 
conform contractelorincheiate in acest scop.  

15. Indeplinestesialteatributiistabiliteprinlege, hotarari ale consiliului local saudispozitii ale 
primaruluimunicipiului; 

16. Înconformitate cu prevederile art.13 lit.d a Legii nr.319/2006 
salariatulvarespectanormeleşiatribuţiile de S.S.M. corespunzătorfuncţieiexercitate; 

17. Respectăşiaplicăîntocmaireglementările interne privindarhivareadocumentelor; 
18. Îndeplineştealtesarcinistabiliteprinlegi, date de conducereainstituţiei, înlegătura cu atribuţiile 

de serviciu,  înlimitacompetenţelorprofesionale; 
    

 Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului                                                                
1. Denumire: inspector urbanism 
2. Clasa: debutant. 
3. Gradul profesional7):  
4. Vechimea în specialitate necesară: - 

 
Sfera relaţională: 
1.Sfera relațională internă: 

- subordonat faţă de director executiv adjunct, primar, viceprimar; 
- superior: nu este cazul; 
- relaţii funcţionale: cu compartimentele din cadrul instituţiei; 
- relaţii de control: in masura in care activitatea o necesita; 

Relaţii de reprezentare: in masura in care activitatea o necesita; 
2.Sfera relațională externă: 

- cu autorităţi şi instituţii publice: Consiliul Jud. Bihor, alte instituţii, în măsura în care 
activitatea o necesita; 

- cu persoane juridice private: în măsura în care activitatea o necesită; 
3.Limite de competenţă: îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 
4.Delegare de atribuţii:in caz de absenta motivata din insitutie (cursuri, semninarii, delegari) sau in 
perioada concediului de odihna/boala atributiile vor fi indeplinite de catre  inspector de achizitii . 

 
 
Întocmit de:                                                                                                         
1. Numele şi prenumele: Bisa Eva 
2. Funcţia publică de conducere: director executiv adjunct 
3. Semnătura ............................................ 
4. Data întocmirii: ................................... 
 
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului                                                                         
1. Numele şi prenumele: ............................................... 



2. Semnătura .................................... 
3. Data .............................................. 
 
Contrasemnează:                                                                                                     
1. Numele şi prenumele: .......................................... 
2. Funcţia: primar 
3. Semnătura ..........................................  
4. Data .................................................... 


