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             Având în vedere: 
-  Referatul înregistrat cu nr. 2732/15.06.2020 întocmit de secretarului general al 
comuneiăS<b<reni,ăprinăcareăseăarat<ănecesitateaădeleg<riiăuneiăperoaneăpentruăaă
îndepliniăatribu郡iiăîn domeniul  urbanismuluiă群iăamenaj<riiăteritoriului,ăautorizareaă
execut<riiălucr<rilorădeăconstruc郡ii; 
- Prevederileăart.ă6ăalin.ă3ădinăLegeaă50/1991ăprivindăautorizareaăexecut<riiălucr<riloră
deăconstruc郡ii,ăR,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare; 
-Legeaă 350/2001ă privindă amenajareaă teritoriuluiă 群iă urbanismului, cuă modific<rileă 群iă
complet<rileăulterioare; 
-Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
50/1991ăprivindăautorizareaăexecut<riiălucr<rilorădeăconstruc郡ii, 
- Prevederile art.157,ă art.ă 438ă 群iă art.ă 578ă ă dină O.U.G.ă nr.57/2019ă privindă Codulă
administrativ,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare,ăemităurm<toarea 
 

D I S P O Z I X I E 
 
   ART. 1. –Începândăcuădataăprezenteiădispozi郡iiădeleagarea d-neiăVl<sceanuăCristina-
Mariana – funcYionarăpublicăînăcadrulăaparatuluiădeăspecialitateăalăprimaruluiăcomuneiă
S<b<reni,ă cuă func郡iaă de ingineră cadastruă ca,ă persoan<ă cuă atribu郡iiă înă domeniulăă
urbanismuluiă群iăamenaj<riiăteritoriului,ăautorizareaăexecut<riiălucr<rilorădeăconstruc郡ii. 
    ART. 2-Persoanaădelegat<ăvaăîndepliniăatribu郡iileăconformăanexeiăparteăintegran<ăaă
prezentei. 
   ART. 2- Primarulăşiăsecretarul comunei vor duce la indeplinire prevederile prezentei 
dispozitii prin comunicare persoanelor in cauza. 
   ART. 3- CuădreptădeăcontestaYieăînătermenulăprev<zutădeăLegeaănrăă554/2004.ă 
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REFERAT 
 

 
 
       Avândă înă vedereă caă înă faptulă c<ă persoanaă cuă atribu郡iiă în domeniul  
urbanismuluiă 群iă amenaj<riiă teritoriului,ă autorizareaă execut<riiă lucr<riloră deă
construc郡iiăaăîndeplinităconditiileădeăvârst<ăstandardăsiăstagiul minim de cotizare 
pentru pensionare, raportul de serviciu al doamnei Roatis Mihaela Iuliana, 
inceteaza cu data de 15.06.2020. 
       Pentruă bunaă func郡ionareă aă activit<郡iiă dină cadrulă compartimentuluiă deă
urbanismă群iăasigurareaăserviciilorăpubliceăasigurateăcet<郡enilor,ăăesteănecesarăs<ă
seă delegeă uneiă peroaneă atribu郡iileă în domeniul  urbanismuluiă 群iă amenaj<riiă
teritoriului,ă autorizareaă execut<riiă lucr<riloră deă construc郡ii,ă pân<ă laă ocupareaă
postuluiă prină concurs.ă Totodat<ă facemă cunoscută c<ă d-naă Vl<sceanu Cristina-
Mariana în ianuarie 2020 a participat la cursul ,,Urbanism, amenajarea 
teritoriuluiă群iădisciplinaăînăconstruc郡iiʺ. 
     Astfel se deleag<ă d-neiă Vl<sceanuă Cristina-Mariana – funcYionară publică înă
cadrul aparatului de specialitate al primarului comuneiăS<b<reni,ăcuăfunc郡iaădeă
inginerăcadastruăatribu郡iileăînădomeniulăăurbanismuluiă群iăamenaj<riiăteritoriului,ă
autorizareaăexecut<riiălucr<rilorădeăconstruc郡ii.ă 
 
 
 
 

 
SECRETAR GENERAL 

NICA MIRELA 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexă 
 la dispoziția nr. 63/15.06.2020 

 
privind  deleagarea d-neiăVl<sceanuăCristina-Mariana – funcYionarăpublicăînăcadrulă

aparatuluiădeăspecialitateăalăprimaruluiăcomuneiăS<b<reni,ăcuăfunc郡iaădeăingineră
cadastruăca,ăpersoan<ăcuăatribu郡iiăînădomeniulăăurbanismuluiă群iăamenaj<riiăteritoriului,ă

autorizareaăexecut<riiălucr<rilorădeăconstruc郡iiă 
 
 

    AtribuYiile specifice postului: 
I. În domeniul urbanismului și amenajării teritoriului 
1. R<spundeă deă elaborareaă corespunz<toareă 群iă înă termeneleă stabiliteă aă studiilor,ă
analizelor,ă inform<rilor,ă rapoarteloră 群iă celorlalteă lucr<riă sauă ac郡iuniă cuprinseă înă
programele de activitate sau dispuse de consiliul local sau de primar. 
2. Faceă propuneriă pentruă proiectulă regulamentuluiă locală deă urbanismă şiă aă
documentaYiilorădeăurbanismăşiăamenajareăaăteritoriului. 
3. Asigur<ămenYinereaăaspectuluiăurbanăşiămodernizareaăarhitectural<ăaăcomunei. 
4. Verific<ă documentaYiileă deă urbanismă (PUZă şiă PUD)ă pentruă avizare-aprobare, din 
punctădeăvedereăalărespect<riiălegislaYieiăînăvigoareăşiăîncadr<riiăînăprevederileăPUG. 
5. Semneaz<ă autorizaYiileă deă construcYieă şiă certificateleă deă urbanism,ă certificateleă deă
edificare,ă adeverin郡ele,ă proceseleă verbaleă deă recep郡ieă aă construc郡iilor,ă precumă 群iă alteă
documneteăspecificeăactivit<郡iiădeăurbanismă群iăamenajareaăteritoriului. 
6. Întocmeşteăavizeătehniceăşiăreferateăde înaintare spre aprobare. 
7. Elibereaz<ă şiă întocmeşteă corespondenYaă specific<ă înă vedereaă complet<riiă
documentaYiilorădeăurbanismăînaintateăspreăaprobare. 
8. Colaboreaz<ăcuăelaboratoriiădocumentaYiilorădeăurbanismăpeăparcursulăprocesuluiădeă
avizare-aprobare a acestora. 
9. Redacteaz<ăşiăemiteăavizeleădeăurbanism. 
10. Înainteaz<ă spreă avizareă „Comisieiă deă Administrareă aă Domeniuluiă Public,ă deă
Organizareă 群iă Dezvoltareă Urbanistic<,ă Realizareă aă Lucr<riloră Publiceă 群iă ProtecYiaă
MediuluiăÎnconjur<tor”ădocumentaYiileădeăurbanismăavizate tehnic. 
11. Întocmeşteăşiăînainteaz<ăproiecteleădeăhot<râreăc<treăconsiliulălocalăalăcomunei,ăînă
vedereaăaprob<riiădocumentaYiilorădeăurbanism. 
12. SusYineăînăcomisiileăconsiliuluiălocal,ăproiecteleădeăhot<râreăînaintateăspreăavizare. 
13. Emite, la cerere, puncteă deă vedereă asupraă încadr<riiă înă zoneă urbanisticeă aă unoră
amplasamente. 
14. Colaboreaz<ă cuă alteă compartimenteă dină cadrulă instituYieiă peă problemeă legateă deă
activitateaădeăavizareăaădocumentaYiilorădeăurbanism. 
15. Particip<ălaădiverseăcomisiiădinăcadrulăconsiliuluiă local, la solicitarea acestora, în 
vedereaăsusYineriiădocumentaYiilorădeăurbanismăavizateătehnic. 
16. Particip<ălaăconsult<riăcuăproiectanYiiăelaboratoriădeădocumentaYiiădeăurbanism. 



17. Stabileşteă oă strategieă proprieă înă materieă deă publicitateă (tarife,ă densitate), face 
propuneriă c<treă consiliulă locală înă vedereaă promov<riiă hot<râriloră careă reglementeaz<ă
acestădomeniu,ăYinândăcontădeăprevederileălegale. 
18. Înainteaz<ă avizeleă tehniceă favorabileă pentruă consiliulă locală pentruă avizareă şiă leă
includeă înă proiecteă deă hot<râreă înă vedereaă promov<riiă loră spreă aprobareă deă c<treă
consiliul local. 
19. Propune întocmirea PUZ-urilorăpentruăconstituiriădeăstr<ziănoi. 
20. Verific<ăscripticăşiăpeăterenărespectareaăprevederilorălegaleăşiăaăregulamentuluiădeă
urbanismăprivindăconstrucYiileă(noi,ăextinderi,ăreparaYiiăcapitale,ădemol<ri)ădeăpeărazaă
comunei. 
21. Verificareaă coresponden郡eiă dintreă propunerileă dină proiectă 群iă materializareaă
acestoraăînă群antier. 
22. Seă informeaz<ă cuă privireă laă nout<郡ileă legislativeă înă domeniulă urbanismuluiă 群iă
amenaj<riiăteritoriului,ăprecumă群iăcuăprivireălaămodific<rileăintervenite. 
II.În domeniul disciplinei în construcții 
1. Urm<reşteărespectareaădocumentaYiilorăcareăauăstatălaăbazaăemiteriiăautorizaYiilorădeă
construireăşiădesfiinYareăaăacestora. 
2. Exercit<ă activit<郡iă deă controlă privind disciplinaă înă construc郡iiă luândă m<suriă deă
intrareăînălegalitateăacoloăundeăconstat<ăabateriădeălaănormative. 
3. Întocme群teă ună programă trimestrială deă controlă asupraă respect<riiă normeloră deă
disciplin<ăînăconstruc郡ii.ă 
4. Întocme群teă trimestrială ună raportă privindă respectarea programului de control, cu 
semnalareaăabaterilorăconstatateă群iămodulădeăsolu郡ionare. 
5. Organizeaz<ăactivitateaădeădepistareăaăconstruc郡iilorăilegaleă群iăiaăm<surileăimpuseădeă
stareaădeăfaptăpentruăintrareaăînălegalitateă群iăaducereaăterenurilorălaăstareaăini郡ial<.ă 
6. Asigur<ă m<suriă pentruă aplicareaă normeloră legaleă cuă privireă laă amenajareaă 群iă
folosireaăeficient<ăaă terenuluiădină intravilană群iă teritoriulăadministrativăalăcomunei,ăcuă
respectareaăperimetruluiăconstruibilă群iăaăregimurilorădeăconstruc郡ie. 
7. Verific<ădac<ăs-auăîntocmitănoteădeăconstatareăînăurmaăverific<riiăînăterenăaăcazuriloră
sesizateă 群iă propuneă m<suriă deă intrareă înă legalitateă conformă Legiiă nr.50/1991,ă
republicat<,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare. 
8. Urm<reşteă respectareaă calit<Yiiă înă construcYiiă şiă faceă propuneri,ă înă condiYiileă legii,ă
pentruădesfiinYareaăconstrucYiilorănelegale. 
9. Propuneă acYionareaă înă justiYieă înă vedereaă desfiinY<riiă lucr<riloră sauă deă aducereă laă
stareaă iniYial<ă aă terenuriloră şiă construcYiiloră pentruă careă nuă s-au emis autorizaYiiă deă
construire sau nu au fost respectate prevederile legale. 
10. Urm<reşteă ducereaă laă îndeplinireă aă hot<râriloră judec<toreştiă şiă aă dispoziYiiloră
primarului,ăprecumăşiăaăhot<rârilorădeăconsiliulălocalăprivindădesfiinYareaăconstrucYiiloră
neautorizate. 
11. Sesizeaz<ăsecretarulăgeneralăalăcomuneiăpentruăimpunereaădup<ăcaz,ăprinămijloaceă
administrativeăsauăjuridice,ăaăm<surilorădispuseădeăprimar. 
12. Constat<ă şiă soluYioneaz<ă aspecteleă deă disciplin<ă aă construcYiiloră sesizateă deă
cet<Yeniă sauă instituYiiă şiă agenYiă economici,ă prină petiYiiă şiă scrisoriă şiă întocmeşteă
r<spunsurileăc<treăaceştiaăînătermenulălegal. 



13. Constat<ă contravenYiileă sauă infracYiunileă prev<zuteă deă Legeaă nr.50/1991ă privindă
autorizareaă înă construcYii,ă republicat<,ă cuă modific<rileă 群iă complet<rileă ulterioare,ă şiă
faceăpropuneriădeăsancYionare. 
14. Întocmeşteă proceseleă verbaleă deă contravenYieă şiă referateleă înă vedereaă aplic<riiă
prevederilorăLegiiănr.50/1991,ărepublicat<,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare. 
15. R<spundeă deă întocmireaă şiă completareaă ă registruluiă deă procese verbale de 
contravenYie. 
16. Xineă evidenYaă amenziloră aplicateă cuă menYionareaă duceriiă laă îndeplinireă şiă aă
m<suriloră propuseă pentruă intrareaă înă legalitate,ă verific<ă înă terenă respectareaă
documentaYiilorăceăauăstatălaăbazaăeliber<riiăautorizaYieiădeăconstruire. 
17. Urm<reşteă stadiulă deă edificareă aă construcYiiloră autorizateă şiă întocmeşteă fişeleă deă
monitorizare a acestora. 
18. ÎntocmeşteăşiădistribuieăsomaYiiăpentruăregularizareaăautorizaYiilorădeăconstruireălaă
expirarea acestora. 
19. Particip<ă laă acYiunileă deă controlă de specialitate organizate de alte organisme 
abilitate, la solicitarea conducerii. 
20. Asigur<ăarhivareaădocumentelorăelaborateăînăvedereaăpred<riiălaăarhivaăinstituYiei. 
21. Respect<ădisciplinaămuncii. 
22. Respect<ă toateă procedurileă şiă instrucYiunileă deă lucruă înă activitatea pe care o 
desf<soar<. 
23. Raspundeădeăp<strareaă secretuluiădeă serviciu,ă precumăşiădeă secretulădateloră şiă ală
informaYiiloră cuă caracteră confidenYial,ă laă careă areă accesă caă urmareă aă execut<riiă
atribuYiilorădeăserviciu. 
24. R<spundeă deă integritateaă patrimoniuluiă încredinYat,ă deă modulă deă gestionareă şiă
utilizare al acestuia. 
25. R<spundeădeădeterioareaăinstrumenteloră群iădispozitivelorădeălucru,ădac<ăaceastaăs-a 
produsădinăculpaăsaădirect<ăşiăanunY<ăimediatăconducereaăinstitutiei. 
26. Exercit<ă群iăalteăatribu郡iiăstabiliteăprinălegeăsauăalteăacteănormative,ăprinăhot<râriăaleă
consiliuluiălocalăsauădispozi郡iiăaleăprimarului. 
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