
 

 

ANUNȚ  

Concurs recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 3 funcții publice de 

execuție vacante din cadrul Serviciului Urbanism și Autorizări în Construcții  

 

 Primăria Municipiului Botoșani, cu sediul în Piața Revoluției nr.1, anunță organizarea unui 

concurs de recrutare în data de 2 decembrie 2021, pe funcții publice de execuție vacante din 

cadrul Serviciului Urbanim și Autorizări în Construcții, astfel: 

 
1. Consilier clasa I grad profesional asistent  

➢ Condiţii specifice de participare:  
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul 

dintre următoarele domenii: urbanism, arhitectură sau construcții; 
- minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor; 
➢ salariul brut lunar începe de la 4.351 lei, în funcţie de vechimea în muncă, conform 

Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
➢ durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 

 

2. Consilier clasa I grad profesional principal 
➢ Condiţii specifice de participare:  
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul 

dintre următoarele domenii: urbanism, arhitectură sau construcții; 
- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor; 
➢ salariul brut lunar începe de la 5.256 lei, în funcţie de vechimea în muncă, conform 

Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

➢ durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 

 
3. Consilier clasa I grad profesional superior  

➢ Condiții specifice de participare 
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul 
dintre următoarele domenii: urbanism, arhitectură sau construcții; 
- minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor; 
➢ salariul brut lunar începe de la 7.117 lei, în funcţie de vechimea în muncă, conform 

Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

➢ durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 

 
 

Condiții de desfășurarea a concursului de recrutare 

- perioada în care se pot depune dosarele de înscrire: 29.10 -17.11. 2021 (de luni 

până joi în intervalul orar 0800-1600, vinerea în interval orar 0800-1300) la sediul instituției din str. 

Piața Revoluției nr. 1, camera 1 - Serviciul Resurse Umane, Salarizare,  telefon: 0231 502 200, 

int. 109; persoana de contact Carmelia Aioanei – consilier, Serviciul Resurse Umane, Salarizare 

(camelia.aioanei@primariabt.ro) ; 

- data susținerii probei scrise: 2 decembrie 2021 ora 1000; 

- interviul se susține, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 

susținerii probei scrise; 

           - locul de desfășurare a concursului: sediul Primăriei Municipiului Botoșani din Piața 

Revoluției nr. 1. 

mailto:camelia.aioanei@primariabt.ro


Condiții generale pentru participare la concurs pe funcții publice sunt cele prevăzute 

de  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative, art. 465 

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    e) este apt din punct de vedere medical- atestarea stării de sănătate se face pe bază de 
examen medical de specialitate; 
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru 
ocuparea funcţiei publice; 
    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 
    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 
    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori 
activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în 
condiţiile legii; 
    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 
    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de 
legislaţia specifică. 

 

 Dosarul de concurs trebuie să conţină următoarele documente: 

 1. Formular de înscriere tip (Descărcați Formular de înscriere tip). 

 2. Curriculum vitae, modelul comun european (Descărcați Curriculum Vitae). 

 3. Copia actului de identitate.  

 4. Copiile diplomelor de studii, certificatelor și ale altor documente care atestă efectuarea unor 

specialiazări. 

 5. Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței*** eliberate de angajator pentru 

perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare 

ocupării funcției publice (Descărcați Model Adeverință).  

 6. Cazierul judiciar*. 

 7. Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului**;  

 8. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de 

lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia (Descărcați Model Declarație pe proprie 

răspundere); 

Depunerea documentelor se face într-un dosar, iar copiile de pe actele prevăzute mai sus se 

prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale.  

__________________ 
  *Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat 

admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la 

autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 

documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub 

sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. 

  **Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 

  ***(1^2) Adeverinţele de vechime trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în  modelul 

orientativ din H.G. 611/2008 anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile 

ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării 

activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor. 

https://www.primariabt.ro/concursuri/formulare_tip3/f1_inscriere.doc
https://www.primariabt.ro/concursuri/formulare_tip2/cv_european.doc
https://www.primariabt.ro/concursuri/formulare_tip3/m_adeverinta.doc
https://www.primariabt.ro/concursuri/formulare_tip3/decl_secu.docx
https://www.primariabt.ro/concursuri/formulare_tip3/decl_secu.docx


BIBLIOGRAFIE 
Consilier clasa I grad profesional asistent Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții 

 
1. Constituția României, republicată;  
2. OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, Partea VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi 
aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri 
publice (Titlul I, Titlul II), cu modificările și completările ulterioare; 
 3. OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;   
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;  
6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 7. Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 8. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismlul, cu modificările și completările 
ulterioare;  
9. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr.233/233/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 
și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism; 
10. Hotărârea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
11. Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii; cu modificările şi completările ulterioare;  
12. Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
13. Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Cartea a III-a – Despre bunuri, Titlurile I și II (articolele 535 până la 692);  
14. Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 
privind mediul de viaţă al populaţiei;  
15. Ordinul ministrului transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea 
şi realizarea străzilor în localităţile urbane, cu completările şi modificările ulterioare;  
 
NOTĂ: Se vor lua în considerare forma actelor normative enumerate în vigoare la data publicării anunţului privind 
organizarea concursului.   
 

 
 TEMATICA 
Consilier clasa I grad profesional asistent Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții 

 

1. Constituția României, republicată - integral; 

2. OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, Partea VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi 
aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri 
publice (Titlul I, Titlul II), cu modificările și completările ulterioare; 
3. OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare – integral; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare – integral; 

5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare – integral; 

6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare – integral; 

7. Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare – integral; 

8. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare – integral; 



9. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 233/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 

și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism – integral; 

10. Hotărârea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare – integral; 

11. Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii; cu modificările şi completările ulterioare – integral; 

12. Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare - Titlul I, Titlul II Capitoulul I, Capitolul III, Titlul IV Capitolul II; 

13. Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Cartea a III-a – Despre bunuri, Titlurile I și II articolele 535 până la 692; 

14. Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 

privind mediul de viaţă al populaţiei, Capitolul I Norme de igienă referitoare la zonele de locuit, art. 2-

10; 

15. Ordinul ministrului transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea 

şi realizarea străzilor în localităţile urbane, cu completările şi modificările ulterioare – integral. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Consilier clasa I grad profesional principal Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții 

 

1. Constituția României, republicată;  

2. OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, Partea VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi 

aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri 

publice (Titlul I, Titlul II), cu modificările și completările ulterioare; 

 3. OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;   

5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

7. Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismlul, cu modificările și completările 

ulterioare;  

9. Hotărârea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

10. Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii; cu modificările şi completările ulterioare;  

11. Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

12. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1998, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

13. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

14. Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Cartea a III-a – Despre bunuri, Titlurile I și II (articolele 535 până la 692);  

15. Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 

privind mediul de viaţă al populaţiei;  

16. Ordinul ministrului transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea 

şi realizarea străzilor în localităţile urbane, cu completările şi modificările ulterioare;  



17. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;   

 

NOTĂ: Se vor lua în considerare forma actelor normative enumerate în vigoare la data publicării 

anunţului privind organizarea concursului.   

 

TEMATICA 

Consilier clasa I grad profesional principal - Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții 

 

1. Constituția României, republicată - integral; 

2. OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, Partea VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi 

aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri 

publice (Titlul I, Titlul II), cu modificările și completările ulterioare; 

3. OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare – integral; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare – integral; 

5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare – integral; 

6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare – integral; 

7. Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare – integral; 

8. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare – integral; 

9. Hotărârea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare – integral; 

10. Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii; cu modificările şi completările ulterioare – integral; 

11. Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare - Titlul I, Titlul II Capitoulul I, Capitolul III, Titlul IV Capitolul II; 

12. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1998, cu 

modificările şi completările ulterioare - Capitoulu I si Capitolul II Sectiunea I, Sectiunea aIII-a si Sectiunea 

aVI-a; 

13. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare – integral; 

14. Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, - 

Cartea a III-a – Despre bunuri, Titlurile I și II articolele 535 până la 692; 

15. Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 

privind mediul de viaţă al populaţiei, - Capitolul I Norme de igienă referitoare la zonele de locuit, art. 2-

10; 

16. Ordinul ministrului transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea 

şi realizarea străzilor în localităţile urbane, cu completările şi modificările ulterioare – integral. 

17. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare - Titlul I Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare, Capitolul I, Dispoziţii generale 

art. 1-2, art. 5; Titlul II, Publicitatea imobiliară, Capitolul II, Procedura de înscriere în cartea funciară 

art. 37; Titlul III, Dispoziţii tranzitorii, sancţiuni şi dispoziţii finale. 

   

BIBLIOGRAFIE 

Consilier clasa I grad profesional superior Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții 

 

1. Constituția României, republicată;  



2. OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, Partea VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi 

aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri 

publice ( Titlul I, Titlul II ), cu modificările și completările ulterioare; 

 3. OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;   

5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

7. Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Hotărârea nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor;  

9. Hotărârea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii; cu modificările şi completările ulterioare;  

11. Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

12. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1998, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

13. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

14. Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Cartea a III-a – Despre bunuri, Titlurile I și II (articolele 535 până la 692);  

15. Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 

privind mediul de viaţă al populaţiei;  

16. Ordinul ministrului transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea 

şi realizarea străzilor în localităţile urbane, cu completările şi modificările ulterioare;  

17. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;   

18. Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;  

 

NOTĂ: Se vor lua în considerare forma actelor normative enumerate în vigoare la data publicării 

anunţului privind organizarea concursului.   

 

 

 

TEMATICĂ 

Consilier clasa I grad profesional superior Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții 

 

1. Constituția României, republicată - integral; 

2. OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, Partea VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi 

aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri 

publice (Titlul I, Titlul II), cu modificările și completările ulterioare; 

3. OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare – integral; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare – integral; 

5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare – integral; 



6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare – integral; 

7. Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare – integral; 

8. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare – integral; 

9. Hotărârea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare – integral; 

10. Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii; cu modificările şi completările ulterioare – integral; 

11. Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare - Titlul I, Titlul II Capitoulul I, Capitolul III, Titlul IV Capitolul II; 

12. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1998, cu 

modificările şi completările ulterioare - Capitoulu I si Capitolul II Sectiunea I, Sectiunea aIII-a si Sectiunea 

aVI-a; 

13. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare – integral; 

14. Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, republicată, cu modificările şi completările   ulterioare, - 

Cartea a III-a – Despre bunuri, Titlurile I și II articolele 535 până la 692; 

15. Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 

privind mediul de viaţă al populaţiei, - Capitolul I Norme de igienă referitoare la zonele de locuit, art. 2-

10; 

16. Ordinul ministrului transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea 

şi realizarea străzilor în localităţile urbane, cu completările şi modificările ulterioare – integral; 

17. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare - Titlul I Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare, Capitolul I, Dispoziţii generale 

art. 1-2, art. 5; Titlul II, Publicitatea imobiliară, Capitolul II, Procedura de înscriere în cartea funciară 

art. 37; Titlul III, Dispoziţii tranzitorii, sancţiuni şi dispoziţii finale, Capitolul I, Dispoziţii tranzitorii art. 

41; 

18. Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, - Capitolul 

I, Capitolul VII art. 90-92^1*. 

 

 

 

ATRIBUȚII 

Consilier clasa I grad profesional asistent  

 

CERTIFICATE DE URBANISM  

- dă relaţii solicitanţilor cu privire la conţinutul documentelor ce trebuie prezentate şi calculează 
taxele de urbanism în vederea emiterii certificatului de urbanism; 

- redactează şi emite avizul Primarului municipiului Botoşani în situaţia în care emitentul este 
preşedintele Consiliului Judeţean, în termen de 5 zile de la primirea solicitării; 

- verifică conţinutul documentelor depuse, în unele cazuri şi pe teren, exactitatea situaţiilor 
prezentate în documentaţii; 

- determină reglementările din documentaţiile de urbanism, respectiv directivele cuprinse în 
planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicită 
certificate de urbanism; 

- analizează compatibilităţile scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de 
urbanism, cu reglementările din documentaţiile urbanistice legal aprobate; 

- formulează condiţiile şi restricţiile specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea 
investiţiei; 

- stabileşte avizele si acordurile necesare autorizării care trebuie obţinute prin grija solicitantului; 
- verifică existenţa documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism; 



- efectuează analiza operativă privind respectarea structurii şi conţinutului documentaţiilor depuse. 
Documentaţia incompletă sau necorespunzătoare se returnează în termen de 5 zile de la 
înregistrarea cererii, cu menţionarea în scris a elementelor necesare completării; 

- redactează şi emite certificatul de urbanism, introduce avizele şi condiţiile legale de autorizare 
solicitate de avizatori, în maxim 15 zile lucătoare de la data înregistrării cererii; 

- asigură înregistrarea, îndosarierea şi expedierea certificatelor de urbanism şi avizelor în ordinea 
datei de emitere a acestora. 

 

AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE 

- verifică conţinutul documentelor (documentaţiei) depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor 
necesare autorizării, constând în examinarea modului în care sunt respectate : 

- calculează taxele pentru autorizaţia de construire/desfiinţare, taxa de timbru de arhitectură; 
- redactează şi emite autorizaţia de construire/desfiinţare, în maxim 30 zile de la data înregistrării 

cererii. Prin excepţie, pentru construcţiile reprezentând anexe gospodăreşti ale exloataţiilor 
agricole, termenul de emitere a autorizaţiei de construire este de 15 zile de la data înregistrării 
cererii; 

- în cazul în care se constată că documentaţia prezentată este incompletă, ori nerelevantă, aceasta 
se returnează solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu menţionarea 
în scris a datelor şi elementelor necesare pentru completare; 

- asigură înregistrarea, îndosarierea şi expedierea autorizaţiilor de construire/desfiinţare în ordinea 

datei de emitere a acestora.  

 

ACTIVITĂŢI CURENTE 

- răspunde pentru conţinutul informaţiilor furnizate prin lucrările repartizate spre soluţionare, 
asigurând o informare exactă şi simplă asupra soluţiilor propuse; 

- urmăreşte şi verifică aplicarea corectă a taxelor prevăzute de legislaţia în vigoare, privitor la 
eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare; 

- cunoaşterea şi aplicarea sistemului actelor normative din domeniul urbanismului, amenajării 
teritoriului şi executării lucrărilor de construire; 

- cunoaşterea şi aplicarea prevederilor documentaţiilor urbanistice cu caracter local – P.U.G. ; 
P.A.T.A. şi a regulamentelor aferente; 

- cunoaşterea şi aplicarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Botoşani, în special cele cu 
implicaţii în activitatea de urbanism şi autorizare a construcţiilor; 

- răspunde de preluarea, verificarea cererilor pentru eliberarea în termen a acestora; 
- colaborează cu Serviciul Patrimoniu, Birou Cadastru Imobiliar și Edilitar, Oficiul Juridic 

Contencios, în vederea stabilirii regimului juridic al imobilelor şi verificarea legalităţii actelor 
depuse de solicitant; 

- redactarea răspunsurilor la petiţiile repartizate de şeful ierarhic; 
- asigură întocmirea, îndosarierea şi expedierea documentelor emise, în ordinea datei de emitere 

a acestora; 
- ţine evidenţa centralizată a documentelor emise; 
- când este cazul, preia atribuțiile unui coleg, în lipsa acestuia, în rezolvarea sarcinilor curente 

pentru U.T.R.-urile repartizate de şeful ierarhic 
- la data plecării în concediul legal de odihnă predă lucrările repartizate rezolvate; 
- conştientizează, implementează şi dezvoltă procedurile operaţionale şi de sistem aprobate; 
- participă la inventarierea proceselor/activităţilor realizate la nivelul structurii organizatorice în 

cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea;   
- identifică şi analizează riscurile specifice activității.  

 

 

ATRIBUȚII 

Consilier clasa I grad profesional principal  

AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE /DESFIINŢARE 

- verifică conţinutul documentelor (documentaţiei) depuse,sub aspectul prezentării tuturor actelor 
necesare autorizării,constând în examinarea modului în care sunt respectate: 

o datele şi condiţiile cerute prin certificatul de urbanism 
o reglementările legale cu privire la întocmirea şi conţinutul proiectului supus autorizării 
o prevederile cu privire la abilitatea proiectanţilor pentru semnarea documentaţiilor, 

conform dispoziţiilor legale 



o prevederile cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori abilitaţi potrivit Legii 
nr.10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, a execuţiei lucrărilor 
şi construcţiilor 

o introducerea condiţiilor din avizele şi acordurile favorabile obţinute, precum şi din studiile, 
după caz, cerute prin certificatul de urbanism       

- calculează plata tuturor taxelor pentru autorizaţia de construire/desfiinţare, taxa de timbru de 
arhitectură; 

- redactează şi emite autorizaţia de construire/desfiinţare,în maxim 30 zile de la data înregistrării 
cererii.Prin excepţie,pentru construcţiile reprezentând anexe gospodăreşti ale exloataţiilor 
agricole,termenul de emitere a autorizaţiei de construire este de 15 zile de la data înregistrării 
cererii; 

- în cazul în care se constată că documentaţia prezentată este incompletă, ori nerelevantă,aceasta 
se returnează solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu menţionarea 
în scris a datelor şi elementelor necesare pentru completare; 

- asigură înregistrarea, îndosarierea şi expedierea autorizaţiilor de construire/desfiinţare în ordinea 
datei de emitere a acestora; 

 

CERTIFICATE DE URBANISM  

- dă relaţii solicitanţilor cu privire la conţinutul documentelor ce trebuie prezentate şi calculează 
taxele de urbanism în vederea emiterii certificatului de urbanism; 

- redactează şi emite avizul Primarului municipiului Botoşani în situaţia în care emitentul este 
preşedintele Consiliului Judeţean, în termen de 5 zile de la primirea solicitării; 

- verifică conţinutul documentelor depuse şi pe teren, în unele cazuri, exactitatea situaţiilor 
prezentate în documentaţii; 

- determină reglementările din documentaţiile de urbanism, respectiv directivele cuprinse în 
planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicită 
certificate de urbanism; 

- analizează compatibilităţile scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de 
urbanism, cu reglementările din documentaţiile urbanistice legal aprobate; 

- formulează condiţiile şi restricţiile specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea 
investiţiei; 

- stabileşte avizele si acordurile necesare autorizării care trebuie obţinute prin grija solicitantului; 
- verifică existenţa documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism; 
- efectuează analiza operativă privind respectarea structurii şi conţinutului documentaţiilor depuse. 

Documentaţia incompletă sau necorespunzătoare se returnează în termen de 5 zile de la 
înregistrarea cererii, cu menţionarea în scris a elementelor necesare completării; 

- redactează şi emite certificatul de urbanism,introduce avizele şi condiţiile legale de autorizare 
solicitate de avizatori, în maxim 15 zile lucătoare de la data înregistrării cererii; 

- asigură înregistrarea, îndosarierea şi expedierea certificatelor de urbanism  şi avizelor în ordinea 
datei de emitere a acestora 

 

ACTIVITĂŢI CURENTE 

- răspunde pentru conţinutul informaţiilor furnizate prin lucrările repartizate spre soluţionare, 
asigurând o informare exactă şi simplă asupra soluţiilor propuse; 

- urmăreşte şi verifică aplicarea corectă a taxelor prevăzute de legislaţia în vigoare, privitor la 
eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare; 

- cunoaşterea şi aplicarea sistemului actelor normative din domeniul urbanismului, amenajării 
teritoriului şi executării lucrărilor de construire; 

- cunoaşterea şi aplicarea prevederilor documentaţiilor urbanistice cu caracter local – P.U.G. ; 
P.A.T.A. şi a regulamentelor aferente; 

- cunoaşterea şi aplicarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Botoşani, în special cele cu 
implicaţii în activitatea de urbanism şi autorizare a construcţiilor; 

- răspunde de preluarea, verificarea cererilor pentru eliberarea în termen a acestora; 
- colaborează cu Serviciul Patrimoniu, Birou Cadastru Imobiliar și Edilitar, Oficiul Juridic 

Contencios, în vederea stabilirii regimului juridic al imobilelor şi verificarea legalităţii actelor 
depuse de solicitant; 

- redactarea răspunsurilor la petiţiile repartizate de şeful ierarhic; 
- asigură întocmirea, îndosarierea şi expedierea documentelor emise, în ordinea datei de emitere 

a acestora; 
- ţine evidenţa centralizată a documentelor emise; 



- când este cazul, preia atribuțiile unui coleg, în lipsa acestuia, în rezolvarea sarcinilor curente 
pentru U.T.R.-urile repartizate de şeful ierarhic 

- la data plecării în concediul legal de odihnă predă lucrările repartizate rezolvate; 
- conştientizează, implementează şi dezvoltă procedurile operaţionale şi de sistem aprobate; 
- participă la inventarierea proceselor/activităţilor realizate la nivelul structurii organizatorice în 

cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea;   
- identifică şi analizează riscurile specifice activității.  

 

 

ATRIBUȚII 

Consilier clasa I grad profesional superior 

 

 REGULARIZAREA TAXEI DE AUTORIZARE: 

- operează în registru de autorizații de construire/desființare comunicarea începerii  lucrărilor; 
- notifică persoanele în vederea declarării construcţiilor proprietate particulară realizate, în vederea 

impunerii, la organele financiare teritoriale sau unităţile subordonate, după terminarea lor 
completă şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate  a autorizaţiei de 
construire/desfiinţare; 

- urmare a comunicării de încheiere a lucrărilor depuse de beneficiar, întocmește către Inspectoratul 
Județean în Construcții Botoșani înțiințarea privind valoarea finală a lucrărilor de construcții, 
împreună cu Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de 
construire; 

-  participă la recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii organizată de beneficiarul lucrărilor 
potrivit legislaţiei în vigoare, ca reprezentant al administraţiei publice locale; 

- regularizează taxa de autorizare a lucrărilor de construcţii în funcţie de valoarea reală la terminarea 
lucrărilor, desfăşurând procedurile legale; 

- înaintează către Direcţia de Impozite şi Taxe copie după Declaraţiile privind valoarea reală a 
lucrărilor executate în baza autorizaţiilor de construire; 

-  întocmește certificate de atestare a edificării/extinderii construcției ca urmare a ridicării  unor 
construcții în baza autorizației de construire; 

-  întocmește certificate de cunoscut ca proprietar; 
- întocmește note de constatare ca urmare a verificărilor în teren a situației reale raportat la actele 

de proprietate; 
 

ACTIVITĂŢI CURENTE : 

  - răspunde pentru conţinutul informaţiilor furnizate prin lucrările repartizate spre soluţionare, asigurând 

o informare exactă şi simplă asupra soluţiilor propuse; 

  - urmăreşte şi verifică aplicarea corectă a taxelor prevăzute de legislaţia în vigoare, privitor la 

eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare; 

 - cunoaşte şi aplică sistemul actelor normative din domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi 

executării si receptiei lucrărilor de construire/desfiintare; 

 - cunoaşte şi aplică prevederile documentaţiilor urbanistice cu caracter local – P.U.G.; P.A.T.A. şi a 

regulamentelor aferente; 

- cunoaşte şi aplică Hotărârile Consiliului Local al municipiului Botoşani, în special cele cu implicaţii în 

activitatea de autorizare si receptie a construcţiilor; 

- răspunde de preluare şi verificarea cererilor din domeniile aflate în responsabilitatea; 

- elaborează soluţiile la petiţiile din domeniile de care răspunde, repartizate de şeful ierarhic, în 

termenele prevăzute de lege, 

- asigură întocmirea, îndosarierea şi expedierea documentelor emise, conform procedurilor specifice 

fiecarei operaţiuni, în ordinea datei de emitere a acestora; 

- ţine evidenţa centralizată a documentelor emise; 

- la data plecării în concediul legal de odihnă, predă lucrările care sunt rezolvate şefului ierarhic superior; 

- cunoaşte şi implementează procedurile operaţionale şi de sistem din domeniile de care răspunde, 

analizează şi formulează propuneri de modificări sau completări ale acestora, când acestea sunt 

justificate; 



- participă la inventarierea proceselor/activităţilor realizate la nivelul structurii organizatorice în cadrul 

căreia îşi desfăşoară activitatea; 

- identifică şi analizează riscurile specifice activităţii; 

- se deplasează în teritoriul administrativ în vederea examinării situaţiilor şi construcţiilor la care se face 

vorbire în cererile solicitanţilor; 

- participă la inventarierea proceselor/activităţilor realizate la nivelul structurii organizatorice în cadrul 

căreia îşi desfăşoară activitatea;  

-  identifică şi analizează riscurile specifice activității.  

 


