JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
DIRECŢIA TEHNICA ŞI URBANISM
Aprob,
Primar,
Ioan Liviu Ţaroiu

FIȘA POSTULUI NR. __________

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND POSTUL
1.Denumirea postului : ARHITECT ŞEF
2.Nivelul postului : Functie publica de conducere
3.Scopul principal al postului : Asigura urmarirea realizarii programelor de organizare si
dezvoltare urbanistica a municipiului in conformitate cu P.U.G., coordoneaza elaborarea
planului de amenajare a municipiului si realizarea programului de masuri pentru aplicarea
strategiei de amenajare si de dezvoltare a teritoriului prin obiective si optiuni ale strategiei de
dezvoltare a teritoriului municipiului, domenii prioritare ale amenajarii teritoriului prin
gospodarirea complexa a apelor, infrastructura de transport, telecomunicatii, energetica,
zonele protejate si construite, restructurarea si realizarea de activitati economico-sociale,
dezvoltarea si modernizarea municipiului, imbunatatirea nivelului de locuire, dotare si
echipare.
CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI :
1. Studii de specialitate : - studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta
sau echivalenta in domeniul arhitectura sau in domeniul urbanism cu diploma de
studii universitare de master sau postuniversitare in domeniul urbanismului si
amenajarii teritoriului conform art. 36 indice 1 lit. b) din Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile
ulterioare;
2. Perfectionari (specializari): • atestat Registrul Urbanistilor din Romania;
• studii universitare de master in domeniul administrației publice, management ori in
specialitatea studiilor necesare exercitarii funcției publice, in condițiile legii.Cunostinte
de operare / programare pe calculator (necesitate si nivel) : ---

3. Limbi straine :
4. Abilitati, calitati si aptitudini necesare :Abilitati de mediere si negociere , creativitate
si spirit de initiativa, obiectivitate in apreciere, abilitati in gestionarea resurselor
umane, memoria cifrelor, stabilitate psihica, echilibru emotional, constanta in
atitudini, rezistenta la efort si stress, memorie dezvoltata, judecata rapida, putere
de decizie si asumarea responsabilitatii.
5. Cerinte specifice : Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in conditiile
legii, delegari frecvente.
6. Competenta manageriala: Profesionalism, atentie, rabdare, spirit de observatie,
constiinciozitate,

disponibilitate

la

sarcini

suplementare,

competenta

decizionala.Capacitate de: a organiza, a conduce, coordonare, control, a obtine
cele mai bune rezultate,

a delega,

implementare, in gestionarea resurselor

alocate, planificare si de a actiona strategic, analiza si sinteza, autoperfectionare
si de valorificare a experientei dobandite, asumare a responsabilitatilor, a rezolva
eficient problemele,

a dezvolta

abilitatile personalului, deductie logica,

autoorganizare si punctualitate, cunoasterea la nivel profesionist a legislatiei in
domeniul tehnic.
ATRIBUTIILE POSTULUI:
1. Urmareste intocmirea ,avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism pentru
municipiu;
2. Fundamenteaza dezvoltarea complexa a teritoriului municipiului;
3. Dezvolta unele structuri functionale – spatiale care sa permita realizarea unui echilibru
permanent intre modul de valorificare a potentialului natural si economic si protejarea
acestora in corelare cu conceptul dezvoltarii durabile a teritoriului;
4. Elaboreaza conceptul general al amenajarii teritoriului municipiului;
5. Asigura asistenta de specialitate la lucrarile comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local.
6. Urmareste respectarea legalitatii privind activitatea de afisaj si reclama.
7. Asigura receptionarea lucrarilor de urbanism si amenajarea teritoriului executate de
institutele de proiectare la care au fost comandate de primarie.
8. Asigura respectarea legalitatii in actele si avizurile acordate in domeniul autorizatiilor
in constructii, urbanism si amenajarea teritoriului municipiului Campulung.
9. Verifica si controleaza modul de aplicare a hotararilor Consiliului local si dispozitiilor
Primarului in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, luand masuri de intrare
in legalitate.

10. Urmareste imbunatatirea continua a aspectului urban si face propuneri pentru
pastrarea specificului local in materie de arhitectura;
11. Asigura urmarirea realizarii programelor pentru punerea in siguranta a cladirilor
afectate de seisme;
12. Asigura urmarirea realizarii programelor pentru siguranta cladirilor cu risc mare de
functionare;
13. Asigura verificarea scrisorilor si reclamatiilor cu privire la respectarea disciplinei in
activitatea de urbanism, calitatea

lucrarilor de constructii, protectia teritoriului si

propune masuri de solutionare a problemelor verificate;
14. Asigura relatiile publice cu cetatenii, institutiile publice si societatile comerciale privind
problemele de specialitate;
15. Asigura fundamentarea, elaborarea, aprobarea si realizarea programelor de organizare
si de dezvoltare urbanistica a municipiului ( plan urbanistic zonal, plan urbanistic de
detaliu , studii de specialitate );
16. Întocmeste documentatia tehnica pentru amenajarea zonelor verzi, drumurilor, pietelor,
targurilor;
17. Organizeaza primirea si verificarea documentatiilor tehnice in teren, depuse de
solicitanti pentru obtinerea de autorizatii de contructii si certificate de urbanism, dupa
care decide asupra cererilor formulate;
18. Gestioneaza procesul emiterii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de
construire/desfiintare;
19. Urmareste aplicarea intocmai si raspunde de respectarea legalitatii la eliberarea
certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire;
20. Se preocupa de obtinerea acordurilor si avizelor, conform legislatiei in vigoare;
21. Întocmeste si supune spre aprobare studiile si detaliile de urbanism;
22. Organizeaza concursuri locale pentru elaborarea proiectelor de urbanism;
23. Asigura verificarea si inventarierea anuala sau ori de cate ori este necesar a
constructiilor cu caracter provizoriu si permanent pe raza municipiului.
24. Realizeaza, impreuna cu celelalte compartimente de specialitate, activitati de depistare a
terenurilor libere din municipiu. Verifica regimul juridic al acestora si face propuneri
pentru realizarea de obiective de utilitate publica, cu caracter social, constructii de
locuinte sau obiective civile pentru satisfacerea cerintelor publice.
25. Asigura intocmirea referatelor de specialitate pentru a fi prezentate la Comisia de
avizare tehnica, conform legilor in vigoare.
26. Emite certificate de urbanism necesare circulatiei imobilelor si terenurilor.

27. Avizeaza documentatiile intocmite in vederea reconstituirii dreptului de proprietate,
conform HG 834/1991;
28. Organizeaza banca de date urbanistice a municipiului si urmareste reactualizarea
continua a datelor.
29. Avizeaza modul de realizare a investitiilor in concordanta cu planurile de urbanism si
amenajarea teritoriului aprobate de Consiliul Local;
30. Participa si coordoneaza actiunea de mobilare urbana a spatiilor verzi, de infiintare de
terenuri de sport, de joaca pentru copii si platforme gospodaresti;
31. Actioneaza pentru

conservarea arhitecturii traditionale locale si promovarea

principiilor de arhitectura moderna;
32. Elaboreaza programe si actiuni pentru imbunatatirea continua a aspectului arhitecturalurbanistic al municipiului, pastrarea specificului local si realizarea constructiilor cu
arhitectura specifica locala;
33. Asigura intocmirea documentatiilor necesare atribuirii si schimbarii de denumiri de
strazi;
34. Elaboreaza proiectele de imbunatatire a aspectului exterior al cladirilor de importanta
deosebita care intra in competenta de aprobare si avizare a Consiliului Local;
35. Face analiza operativa privind respectarea structurii si continutului documentelor
depuse si restituirea dupa caz, a documentatiilor necorespunzatoare (in termen de
maximum 5 zile de la inregistrarea cererii);
36. Analizeaza proiectul depus pentru autorizarea executarii lucrarilor, pentru constatarea
indeplinirii tuturor cerintelor si conditiilor cuprinse in avizele obtinute de solicitant;
37. Se preocupa pentru obtinerea, in numele investitorului, a avizelor si acordurilor cerute
prin certificatul de urbanism, in vederea obtinerii acordului unic;
38. Se preocupa de pregatirea si prezentarea documentatiilor depuse spre analiza in
Comisia de Acorduri Unice; obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism,
necesare in vederea emiterii acordului unic; intocmirea si emiterea acordului unic;
39. Asigura masuri de protectie urbanistica a cladirilor si monumentelor istorice, a
rezervatiilor arheologice si a monumentelor naturii, colaborand in acest scop cu
organismele specializate, abilitate prin lege;
40. Analizeaza periodic starea de conservare a monumentelor de orice fel si face propuneri
celor in drept pentru cuprinderea in programele anuale de lucrari de protejare si
restaurare a acestora; face propuneri pentru avizarea documentatiilor tehnice de
interventie asupra monumentelor de orice fel;

41. Colaboreaza cu unitatile specializate la elaborarea lucrarilor de amenajare a
teritoriului, precum si la actualizarea acestora;
42. Asigura asistenta tehnica la activitatile de concesionare a terenurilor din proprietatea
municipiului, schimburi de terenuri intre persoane fizice si Consiliul Local, iesiri din
indiviziuni cu statul si altele;
43. Urmareste ca beneficiarii de autorizatii de constructii si certificate de urbanism sa achite
taxele legale pentru eliberarea acestor documente;
44. Asigura solutionarea operativa a cererilor si sesizarilor cetatenilor si diversilor agenti
economici, conform cu legislatia in vigtoare;
45. Urmareste intocmirea documentatiei necesara pentru autorizatiile de desfiintare in cazul
depistarii constructiilor nelegale;
46. Asigura sectorizarea municipiului si repartizarea acestor sectoare pe inspectorii cu
atributiuni de control asupra respectarii normelor de disciplina in constructii;
47. Urmareste modul de respectare a legalitatii in cazul organizarilor de santier de baza sau
provizorii si dispune de masuri pentru intrarea in legalitate;
48. Participa cu delegati la lucrarile comisiei care analizeaza stadiul lucrarilor de
constructie cu surse de risc in exploatare si face propuneri pentru punerea in siguranta a
fondului construit existent;
49. Întocmeste diverse dari de seama statistice, rapoarte si informari diverse si le transmite
la cei autorizati sa le primeasca;
50. Asigura pastrarea confidentialitatii datelor ce privesc activitatea directiei si
documentelor cu care intra in contact salariatii acesteia;
51. Organizeaza banca de date cadastrale urbane si asigura actualizarea datelor ori de cate
ori este necesar acest lucru;
52. Tine la zi evidenta cadastrala a terenurilor din municipiu, care fac obiectul legii fondului
funciar;
53. Organizeaza primirea si verificarea in teren a documentatiilor tehnice de specialitate;
54. Asigura realizarea, reactualizarea planurilor si cadastrale ale municipiului pentru
suprafetele supuse eliberarii de acte de proprietate;
55. Intocmeste lucrarile necesare aplicarii prevederilor legale privind fondul funciar si
prevederile Legii cadastrului;
56. Avizeaza la cerere, documentatiile intocmite in vederea reconstituirii dreptului de
proprietate, conform normelor legale in vigoare;
57. Verifica in teren schitele de dezmembrare si cadastrele, dupa care acorda avizarea
necesara pe aceste schite;

58. Colaboreaza cu unitatile de specialitate in vederea elaborarii si aprobarii lucrarilor
privind amenajarea teritoriului pentru actualizarea acestor lucrari cand este necesar
acest lucru;
59. Participa cu delegati la marcarea pe teren prin borne, a hotarelor administrative ale
municipiului;
60. Prin personalul din subordine tine la zi evidentele cadastrale cerute de lege, de HCL sau
de dispozitiile conducerii primariei;
61. Asigura pastrarea in conditii de securitate a planurilor cadastrale;
62. Asigura asistenta tehnica de specialitate a comisiei de aplicare a Legii fondului funciar
si figurarea grafica la scara, pe hartile cadastrale a punerii in posesie a terenurilor
atribuite conform legii;
63. Transmite informatii catre Judecatoria locala si Cartea Funciara, de parcelare a
terenurilor si iesire din indiviziune cu statul;
64. Intocmeste rapoarte, informari si diverse dari de seama pe care le transmite pe
destinatiile cerute de organele sau persoanele abilitate sa le primeasca, solutioneaza in
mod operativ petitiile primite;
65. Asigura pastrarea confidentialitatii datelor ce privesc activitatea directiei si
documentelor cu are intra in contact salariatii acesteia;
66. Indeplineste si alte atributiuni dispuse de Consiliul Local, de Primar si de directorul
directiei de resort, cu respectarea legislatiei in vigoare;
67. Organizeaza si exercita activitati de control privind disciplina in constructii luand
masuri de intrare in legalitate acolo unde constata abateri de la normative;
68. Colaboreaza permanent cu Compartimentului Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal
al Serviciului Politia Locala ,a Municipiului Campulung in vederea aplicarii intocmai
a documentatiilor de urbanism aprobate;
69. Organizeaza activitatea de depistare a constructiilor ilegale si ia masurile impuse de
starea de fapt pentru intrarea in legalitate si aducerea terenurilor la starea initiala;
70. Asigura masuri pentru aplicarea normelor legale si tehnico-edilitare la amenajarea si
folosirea eficienta a terenului din intravilan si teritoriul administrativ al municipiului
,respectarea perimetrului construibil si a regimurilor de constructie.
71. Verifica daca s-au intocmit note de constatare in urma verificarii in teren a cazurilor
sesizate si propune masuri de intrare in legalitate conform legii nr.50/1991, republicata;
72. Întocmeste un program trimestrial de control asupra respectarii normelor de disciplina
in constructii, astfel ca cel putin o data pe trimestru sa fie verificata fiecare strada si sa
se impuna masuri de intrare in legalitate;

73. Urmareste respectarea calitatii in constructii si face propuneri, in conditiile legii, pentru
desfiintarea constructiilor nelegale;
74. Propune actionarea in justitie in vederea desfiintarii lucrarilor sau de aducere la starea
initiala a terenurilor si constructiilor pentru care nu s-au emis autorizatii de construire
sau nu au fost respectate prevederile legale;
75. Urmareste ducerea la indeplinire a hotararilor judecatoresti si a dispozitiilor
Primarului, precum si a hotararilor de consiliul privind desfiintarea constructiilor
neautorizate;
76. Constata contraventii la normele privind amplasarea si autorizarea constructiilor si a
altor lucrari potrivit dispozitiilor in vigoare;
77. Întocmeste semestrial un raport privind respectarea programului de control, cu
semnalarea abaterilor constatate si modul de solutionare;
78. Coordoneaza activitatea Compatimentului Transport Public Local;
79. Pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor si documentelor de care ia cunostinta
in exercitarea atributiunilor de serviciu, potrivit legislatiei in vigoare;
80. Verifica si conduce activitatea personalul din subordine;
81. Duce la indeplinire Hotararile Consiliului Local si Dispozitiile Primarului Municipiului
Campulung sau cele care rezulta din actele normative in vigoare;
82. Are obligatia de a respecta si cunoaste prevederile Ordinului 400/2015 pentru
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, urmarind
identificarea riscurilor din cadrul directiei

si intocmeste planul de management al

directiei, modificat si completat de Ordinul 200 / 2016 si Ordinul 530 / 2016;
83. Are obligatia de a respecta normele securitatii si sanatatii muncii , conform Legii nr.
319/2006, H.G. nr. 425/2006 si normativele in vigoare;
84. Salariatul este direct raspunzator in cazul producerii unor accidente, ca urmare a unor
actiuni voluntare;
85. Respecta normele P.S.I. conform Legii nr.307/2006;
86. Respecta normele si indatoririle prevazute in Legea nr. 188/1999 privind Statutul
functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
87. Respecta prevederile Codului de conduita a functionarilor publici, conform Legii
nr.7 / 2004 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
88. Executa controale conform HCL 51/2002.
IDENTIFICAREA FUNCŢIEI PUBLICE CORESPUNZATOARE POSTULUI :
1. Denumire : ARHITECT ŞEF.

2. Clasa : I
3. Gradul profesional al ocupantului postului : II
4. Vechimea in specialitatea necesara : minimum 7 ani

Sfera relationala a titularului postului :
1. Sfera relationala interna :
a) relatii ierarhice: - subordonat fata de : Primar,
- superior pentru : pentru personalul din cadrul directiei
b) relatii functionale

: cu toate serviciile si compartimentele autoritatiilor

administratiei publice locale
c) relatii de control : - controleaza activitatea personalului din subordine
- controleaza respectarea prevederilor Planului de Urbanism
General si a Regulamentului Local de Urbanism
d) relatii de reprezentare : in limitele legislatei in vigoare si a mandatului acordat de
primarul municipiului

2. fera relationala externa :
a) cu autoritati si institutii publice :
- cu compartimente similare din celelalte structuri ale administratiei centrale sau
locale din tara. Aceste relatii de cooperare exterioare se stabilesc numai in limitele
atributiilor sau a competentelor acordate prin dispozitia primarului sau hotararea
Consiliului Local Campulung
- DIRECŢIA MONUMENTELOR ISTORICE ,
- DIRECŢIA JUDEŢEANA DE STATISTICA
- CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
- Alte institutii publice, pentru rezolvarea problemelor specifice domeniului de
activitate
b) cu organizatii internationale …………………………………………….
c) cu persoane juridice private ……………………………………………...

3. Limite de competenta :semnarea actelor interne intocmite, precum si ale actelor intocmite de
personalul directiei, impreuna cu conducatorul autoritatii exercita atributiile si competentele
primite prin delegare.

4. Delegarea de atributii si competenta :in perioada de absenta temporara deleaga si precizeaza
atributiile si competentele delegate, cu aprobarea primarului, catre personalul cu atributii
similare sau cu gradul cel mai mare din cadrul directiei; persoana care exercita atributiile
delegate confirma prin semnatura exercitarea acestor atributii.
Intocmit de :
1.Nume si prenume : Ramona Simion
2.Functia publica de executie : SECRETAR
3.Semnatura :…………………………..
4.Data intocmirii : .................................
Luat la cunostinta de catre ocupantul postului :
Numele si prenumele : ……………
Semnatura :…

