
 

 

Atribuții 

Inspector , clasa I, grad profesional principal 

Compartiment Urbanism, Serviciului Urbanism și Autorizări în Construcții 
 

   1. Exercitarea prerogativelor de putere publica conferite de art.370 alin.(2) din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, in contextul aplicarii art.45 din Legea nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificata si completata; 

   2. Sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu 

se ocupa in timpul de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle sale ori 

nu sunt dispuse de sefii ierarhici; 

 3. Studierea documentaţiilor, verificarea documentelor şi a amplasamentului, întocmirea certificatelor 

de urbanism în conformitate cu prevederile documentațiilor de urbanism aprobate, ale Legii 

nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, republicată, cu modifocările și 

completările ulterioare, Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , Legii 

nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, Legii 

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire, modificată şi completată, Ordinul 

839/2009 privind Normele Metodologice de aplicare ale legii nr. 50, Legii nr.10/1995 privind 

calitatea în construcții, republicată, modificată şi completată, Legii nr.185/2013 privind amplasarea 

și autorizarea mijloacelor de publicitate, Legii nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității 

arhitectural-ambientale a clădirilor, HGR 525/1996 şi cu celelalte dispoziţii legale aplicabile în 

domeniu; 

 4. Analizează, rezolvă şi răspunde sesizărilor primite de la cetăţeni. Rezolvă în termen  corespondenţa 

repartizată; 

 5. Îndeplineşte toate sarcinile de serviciu şi rezolvă toate lucrările repartizate de şefii ierarhici 

superiori în conformitate cu prevederile Legii privind Statutul funcţionarilor publici, modificată şi 

completată; 

 6. Întretine si actualizează baza de date scrisă şi electronică a certificatelor de urbanism aprobate; 

      7. Furnizează la timp toate documentele şi informaţiile necesare în vederea desfăşurării în condiţii 

optime ale auditurilor interne/externe si a institutiilor cu atributii de control; 

 

 

Atribuții 

Inspector , clasa I, grad profesional superior 

Compartiment Urbanism, Serviciului Urbanism și Autorizări în Construcții 

 
 1. Exercitarea prerogativelor de putere publica conferite de art.370 alin.(2) din Ordonanta de urgenta 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, in contextul aplicarii art.45 din Legea nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificata si completata; 

 2. Sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu 

se ocupa in timpul de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle sale ori 

nu sunt dispuse de sefii ierarhici; 

 3. Studierea documentaţiilor, verificarea documentelor şi a amplasamentului, întocmirea certificatelor 

de urbanism în conformitate cu prevederile documentațiilor de urbanism aprobate, ale Legii 

nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, republicată, cu modifocările și 

completările ulterioare, Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, Legii 

nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, Legii 

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire, modificată şi completată, Ordinul 

839/2009 privind Normele Metodologice de aplicare ale legii nr. 50, Legii nr.10/1995 privind 

calitatea în construcții, republicată, modificată şi completată, Legii nr.185/2013 privind amplasarea 

și autorizarea mijloacelor de publicitate, Legii nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității 

arhitectural-ambientale a clădirilor, HGR 525/1996 şi cu celelalte dispoziţii legale aplicabile în 

domeniu; 



 4. Intocmeste rapoarte, avize si furnizează la timp toate documentele şi informaţiile necesare în 

vederea promovarii documentatiilor de urbanism spre aprobarea Consiliului Local; 

 5. Responsabil cu protejarea monumentelor istorice, asigură aplicarea disciplinei în construcţii şi 

urbanism conform competenţelor stabilite prin Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor 

istorice, asigură în colaborare cu Direcţia pentru Cultură, aplicarea însemnelor distinctive şi a 

siglelor de monumente istorice conform ordinului nr.2237/2004 si are atribuţii în domeniul 

patrimoniului arheologic conform Ordonanţei nr.43/2000; 

 6. Colaborează cu Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional a judeţului Neamţ în vederea 

inventarierii şi întocmirii listei monumentelor istorice şi a lucrărilor de artă plastică monumentală 

de for public; 

 7. Analizează, rezolvă şi răspunde sesizărilor primite de la cetăţeni. Rezolvă în termen  corespondenţa 

repartizată; 

 8. Îndeplineşte toate sarcinile de serviciu şi rezolvă toate lucrările repartizate de şefii ierarhici 

superiori în conformitate cu prevederile Legii privind Statutul funcţionarilor publici, modificată şi 

completată; 

 9. Colaborează cu Poliția locală în acțuni privind disciplina în construcții prin furnizarea de informații 

legate de certificatele de urbanism, participarea la activități de verificare în teren în scopul 

prevenirii înregistrării de construcții neautorizate; 

 10. Promovează spre verificare si semnare certificatele de urbanism, avizele tehnice ale Comisiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi proiectele de hotărâri pentru Consiliul Local privind 

planurile urbanistice de detaliu şi zonale, pentru care isi asuma responsabilitatea intocmirii conform 

legii; 

  11. Întretine si actualizează baza de date scrisă şi electronică a documentaţiilor de urbanism aprobate; 

12. Furnizează la timp toate documentele şi informaţiile necesare în vederea desfăşurării în condiţii 

optime ale auditurilor interne/externe si a institutiilor cu atributii de control; 

 

 

 


