
   
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  
COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind numirea domnului Florea Gabriel în functia publică de execuție, consilier clasa 

I, grad profesional debutant, gradația 5, în cadrul Compartimentului Amenajarea 
Teritoriului şi Urbanism din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bicazu 

Ardelean 
 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 
Având în vedere: 
- prevederile art. 473 și art. 529 alin. (1)-(2) raportat la art. 474 din Codul 

Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; art. 
76-77, art. 82-85 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, și art. 11 
alin. (1), (5) din Legea nr. 153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, modificată și completată; 

- Hotărârea nr. 16 din 176.03.2020 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean 
privind stabilirea salariului de bază al funcționarului public Florea Gabriel; 

- Raportul final al concursului nr. 2951 din 13.03.2020;   
- Raportul de specialitate nr. 3019 din 17.03.2020 al consilierului cu atribuții de 

resurse umane din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bicazu Ardelean, județul 
Neamț, privind numirea domnului Florea Gabriel în functia publică de execuție, consilier, 
clasa I, grad profesional debutant, gradația 5 în cadrul Compartimentului Amenajarea 
Teritoriului şi Urbanism ca urmare a ocupării funcției publice prin concurs, desemnarea 
îndrumătorului funcționarului public debutant pe perioada de stagiu și aprobarea programului 
de desfăşurare a perioadei de stagiu; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. e), precum și a art. 196 
alin. (1) lit. b) art. 197 alin (1) și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ; 

 
DISPUN: 

 
Art. 1 – Începand cu data de 18.03.2020 se numește domnul Florea Gabriel în functia 

publică de execuție, consilier clasa I, grad profesional debutant, gradația 5, în cadrul 
Compartimentului Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Bicazu Ardelean. 

Art. 2 – Domnul Florea Gabriel beneficiază de un salariu de bază brut, lunar, de 5.295 
lei, corespunzător coeficientului de ierarhizare de 2,3744, și de indemnizația de hrană în 
cuantum de 347 lei/lună 
 Art. 3 – (1) Pe perioada exercitării funcției publice domnul Florea Gabriel va îndeplini 
atribuțiile din fișa postului. 

(2) Fișa postului constituie anexa nr. 1 la prezenta dispoziție. 



 
Art. 4 – (1) Funcționarul public debutant, Florea Gabriel,  va efectua o perioadă de 

stagiu de 1 an. 
(2) Se aprobă programul de desfăşurare a perioadei de stagiu pentru d-nul Florea 

Gabriel,  funcţionar public debutant în cadrul compartimentului  Amenajarea Teritoriului şi 
Urbanism. Programul de desfăşurare a perioadei de stagiu constituie anexa nr. 2 la prezenta 
dispoziție. 

(3) Se desemnează domnul Lăzăruț Nelu ca îndrumător al funcționarului public 
debutant, Florea Gabriel, pe perioada efectuării stagiului. 

(4) Îndrumătorul desemnat la alin. (3) are următoarele atribuţii: 
a) coordonează activitatea funcţionarului public debutant pe parcursul perioadei de 

stagiu; 
b) sprijină funcţionarul public debutant în identificarea celor mai bune modalităţi de 

rezolvare a lucrărilor repartizate acestuia; 
c) supraveghează modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către funcţionarul 

public debutant; 
d) propune conducătorului compartimentului cursurile de perfecţionare profesională la 

care trebuie să participe funcţionarul public debutant; 
e) întocmeşte un referat în vederea evaluării funcţionarului public debutant, la 

finalizarea perioadei de stagiu. 
(5) La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării activităţii, 

funcţionarul public debutant va fi numit funcţionar public de execuţie definitiv în clasa 
corespunzătoare studiilor absolvite, în funcţia publică de consilier, în gradul profesional 
asistent, sau eliberat din funcţia publică, în cazul în care a obţinut la evaluarea activităţii 
calificativul necorespunzător. 
 Art. 5 – (1) Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, modificată și completată. 
 (2) Eventualele nemultumiri legate de stabilirea salariului de bază și a celorlalte 
drepturi de natură salarială pot fi contestate în condițiile art. 37 din Legea nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Art. 6 – Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica 
prezenta  dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
 
 

PRIMAR,  
Bîrsan Constantin Ioan 

 
 
 

 
Nr. 86 din 18.03.2020 
 

                        Avizat pentru legalitate 
                       Secretar General, Jolteag Gicuța 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                Anexă nr. 1 la 
Dispoziția nr. 85 din 18.03.2020 

 
FIŞA POSTULUI 

 
Informatii generale privind postul 
1. Numele şi prenumele funcţionarului public:  Florea Gabriel 
2. Funcţia publică:  consilier, clasa I, grad profesional, debutant, gradația 5 
3. Data ultimei promovări: -  
4. Denumirea compartimentului:  Amenajarea Teritoriului şi Urbanism 
5. Nivelul  postului : de executie 
6. Scopul principal al postului : urbanism, amenajarea teritoriului 
Conditii specifice pentru ocuparea postului 
1.Studii de specialitate:  Institutul Politehnic Iasi, Facultatea Constructii, Specializarea 
Construcţii civile, industriale si agricole 
2. Cunostinte de operare/programare pe calculator  (necesitate si nivel): curs evaluare pe baza 
standardului ocupațional pentru ocupația Operator introducere, validare și prelucrare date în 
cadrul Centrului de Evaluare și Certificare a Competențelor Profesionale – adeverință nr. 133 
din 25.03.2019, valabilă până la eliberarea certificatului de competențe profesionale 
3. Limbi straine  
Limba engleză  
,,citit’’- nivel mediu; ,,scris’’- nivel mediu; ,,vorbit’’- nivel mediu 
4. Abilitati,calitati si aptitudini necesare 
- Aptitudine generala de invatare 
- Aptitudini de comunicare 
- Aptitudini de calcul 
- Aptitudinea de a lucra cu documente 
- Respectarea instructiunilor orale si scrise 
5. Cerinte specifice  
- Inteligenta 
- Integritate fizica 
- Atentie concentrata si distributiva 
- Initiativa 
- Memorie vizuala 
- Spirit organizatoric 
- Capacitate de a lucra cu oamenii 
- Rezistenta la stres 
- Punctualitate 
- Fara antecedente penale 
6. Competenta manageriala (cunostinte de management, calitati si aptitudini  manageriale):- 
nu este cazul  
Atributiile postului : 
-Analizează operativ respectarea structurii şi conţinutului documentaţiilor depuse şi restituie, 
după caz, documentaţiile necorespunzătoare (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea 
cererii).  
-Analizează proiectul depus pentru autorizarea executării lucrărilor, pentru constatarea 
îndeplinirii tuturor cerinţelor şi condiţiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism, 
precum şi a condiţiilor cuprinse în avizele obţinute de solicitant.  
-Redactează şi prezintă spre semnare C.U. şi A.C./A.D.  
-Asigură temeiul tehnic necesar emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare, respectiv 
avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, potrivit prevederilor art. 
2, alin. 2 din lege, precum şi emiterea certificatelor de urbanism.  



-Organizează activitatea de autorizare în vederea satisfacerii cerinţei de simplificare a 
accesului cetăţeanului la actul de autoritate al administraţiei publice;  
-Asigură respectarea prevederilor legale cu privire la PUG, PUZ, PUD, urmărind dezvoltarea 
armonioasă a localităţii din punct de vedere al urbanismului şi amenajării teritoriului.  
-Asigură elaborarea de proiecte în vederea accesării fondurilor structurale corespunzătoare 
Programului de Organizare Regională şi Programului de Organizare Zonală.  
-Răspunde de conformitatea documentaţiei tehnice ce stă la baza emiterii CU, AC/AD şi a 
proiectelor de hotărâre privind aprobarea de către consiliul local, a PUD-urilor.  
-Întocmeşte rapoartele de specialitate aferente proiectelor de hotărâre, promovate de către 
Compartimentul Urbanism şi răspunde de existenţa, conformitatea şi valabilitatea tuturor 
avizelor necesare proiectelor, în limitele prevăzute de lege.  
I. Atribuţii specifice  
-redactează şi emite certificatul de urbanism;  
-asigură transmiterea către primar spre ştiinţă a actelor emise, în situaţia în care emitentul este 
preşedintele consiliului judeţean;  
-verifică conţinutul documentelor( documentaţiei) depuse, sub aspectul prezentării tuturor 
actelor necesare autorizării;  
-redactează şi prezintă spre semnare autorizaţiile de construire/desfiinţare;  
-asigură caracterul public al C.U. în conformitate cu prevederile legale;  
-asigură caracterul public al A.C./A.D. în conformitate cu prevederile legale;  
-întocmeşte şi supune aprobării consiliului local regulamente specifice pe categorii de 
activităţi;  
-calculează taxele datorate pentru obţinerea C.U., precum şi alte taxe pentru autorizarea 
executării lucrărilor, în funcţie de prevederile legale şi hotărârile consiliului local şi le supun 
vizei de control preventiv;  
-comunică solicitanţilor împreună cu documentele însoţitoare ale C.U., cuantumul taxelor 
pentru emiterea avizelor şi acordurilor din competenţa de obţinere a emitentului autorizaţiei;  
-informează cetăţenii privind documentele necesare obţinerii C.U. şi A.C./A.D.;  
II. Atribuţii în domeniul discipliei în urbanism 
-Organizează şi efectuează permanent acţiuni de control vizând disciplina în autorizare pe 
raza comunei potrivit competenţelor stabilite de lege privind:  

- emiterea autorizaţiilor;  
- executarea lucrărilor de construcţii numai pe bază de autorizaţii valabile;  
- executarea lucrărilor de construcţii cu respectarea prevederilor A.C./A.D., 

precum şi a proiectelor tehnice;  
-Verifică şi răspunde în scris la sesizările şi audienţele cetăţenilor referitoare la semnalarea 
cazurilor de abatere privind disciplina în construcţii;  
-Constata încălcările la Legea nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare, conform 
competenţelor din lege si le aduce la cunostinta primarului comunei  pentru stabilirea 
masurilor; 
-Acţionează pentru prevenirea cazurilor de indisciplină prin avertizarea cetăţenilor care 
intenţionează să execute lucrări fără obţinerea prealabilă a A.C./A.D.  
-Urmăreşte modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de stat în construcţii 
atunci când autoritatea administraţiei publice este în cunoştiinţată asupra acestora;  
-Ia măsuri urgente în situaţiile în care constată ocuparea ilegală a domeniului public şi privat 
al consiliului local, solicitând acte doveditoare privind situaţia juridică a terenului respectiv;  
-Înştiinţează titularii A.C. cu privire la expirarea termenului de executare a lucrărilor de 
construire, în termenul prevăzut de lege;  
-Regularizează taxa de autorizaţie, în conformitate cu prevederile legale şi o supune vizei de 
control preventiv;  
-Încunoştiinţează lunar alte compartimente privind recepţiile şi regularizările efectuate;  



-Întocmeşte situaţii statistice lunare, trimestriale şi anuale, referitoare la autorizaţiile emise şi 
realizarea construcţiilor autorizate; 
III. Atributii in domeniul autorizări construcţii  
-Avizează şi controlează implementarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului;  
-Avizează strategii de dezvoltare rurală, politici rurală, planuri de acţiune;  
-Asigură evidenţa şi administrarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;  
IV. Atributii în domeniul administrarea domeniului public și privat  
-Participă la întocmirea documentaţiilor necesare realizării inventarului domeniului public şi 
privat şi înregistrarea tuturor imobilelor aflate în patrimoniul sau administrarea Consiliului 
local Bicazu Ardelean;  
-Participă la întocmirea studiului de oportunitate în vederea concesionării, cu excepţia 
privitoare la nivelul minim al redevenţei şi la motivele de ordin economic şi financiar pe care 
le realizează biroul buget - contabilitate;  
-Asigură rezolvarea cererilor şi sesizărilor cetăţenilor referitoare la concesionare, vânzarea şi 
închirierea de imobile, conform prevederilor legale şi documentaţiilor de urbanism şi 
amenajarea teritoriului;  
-Întocmeşte rapoarte de specialitate privind vânzări terenuri, locuinţe împreuna cu alte 
compartimente (juridic, economic)  
-Asigură cadrul legal pentru punerea în aplicarea a solicitărilor cetăţenilor referitor la 
cumpărarea spaţiilor de locuit;  
-Realizează din partea concedentului inspecţia bunurilor, stadiul de realizare a investiţiilor, 
precum şi modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activităţii de către 
concesionar;  
-Creează baza de date care să cuprindă întreg patrimoniu al Consiliului Local Bicazu 
Ardelean;  
-Efectuează verificări tehnice în vederea vânzărilor de spaţii de locuit, spaţii cu altă destinaţie, 
precum şi a terenurilor aferente acestora; 
-Eliberează avizele la intervenţiile asupra infrastructurii comunei. Verifică respectarea 
condiţiilor impuse în avizele eliberate;  
-Gestionează, organizează şi pune în aplicare cadastrul de specialitate la nivelul teritoriului 
administrativ al comunei, asigurând controlul centralizat al datelor;  
-Colaborează cu compartimentul Juridic achiziții publice sau secretarul UAT referitor la 
terenurile care fac obiectul unor litigii cu Primăria comunei, efectuează analize referitoare la 
expertizele topo;  
-Asigură legarea şi inventarierea documentelor create în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
predăndu-le arhivarului unităţii;  
-Gestionează şi arhivează documentaţiile şi fondurile de planuri din cadrul instituţiei;  
-Rezolvă corespondenţa şi sesizările cetăţenilor privind activitatea compartimentului şi 
răspunde de trimiterea răspunsurilor petenţilor ;  
-Întocmeşte rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri în domeniile de activitate ale 
compartimentului, în vederea promovării lor în sedintele consiliului local ;  
-Avizează documentaţii privind schimbul de terenuri şi retrocedările imobilelor conform 
legislaţiei în vigoare; 
-Face propuneri privind schimbarea destinaţiei unor terenuri corespunzător necesităţilor 
comunei;  
-Propune programul de reparaţii şi investiţii cu privire la bunurile domeniului public şi privat 
(fondul locativ, imobile).  
-Asigură ţinerea la zi a planurilor topo-geo, inventarierea, cadastrarea tehnico-imobiliară şi 
planurile de reţele în comună. 
-Exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului 
local sau dispoziţii ale primarului;  



- Răspunde de integritatea şi păstrarea în bune condiţii până la predarea în arhivă a actelor de 
autoritate emise şi a documentaţiilor care au stat la baza emiterii lor.  
 
Neîndeplinirea obligațiilor de serviciu prevăzute în prezenta fișă de post atrage răspunderea 
disciplinară, materială, civilă sau penală după caz. 
 
Identificarea functiei publice corespunzatoare postului 
1.Denumire :  consilier urbanism, autorizări și construcții, disciplină în construcții și 
administrarea domeniului public și privat al comunei 
2.Clasa :  I   
3.Gradul profesional : Asistent 
 
Sfera relațională a titularului postului 
1.Sfera relațională interna 
   a) relatii ierarhice: 
   -subordonat fata de conducatorul entitatii publice  
   -superior pentru :  - 
  b) Relatii functionale: cu toti salariatii 
  c) Relatii de control :    -    
  d) Relatii de reprezentare :  de urbanism si amenajarea teritoriului 
 
2.Sfera relationala externa : 
a) cu autoritati si institutii publice -da 
b) cu organizatii internationale – 
c) cu persoane juridice private-da 
3. Limite de competenta  

   4. Delegarea de atribuții şi competenţă – în caz de absență va fi înlocuit de referentul de 
specialitate, Lăzăruț Nelu, în limitele de competență impuse de legislatia în vigoare, fiind 
exclusă posibilitatea emiterii de către persoana înlocuitoare a certificatelor de urbanism și a 
autorizațiilor de construire/desființare. 

 
Aprobat: 
Functia publică de conducere: PRIMAR 
Numele si prenumele: Bîrsan Constantin-Ioan 
Semnatura ________________ 
Data intocmirii:  18.03.2020 
 
Luat la cunostinta de către ocupantul postului: 
Numele si prenumele:  Florea Gabriel 
Semnatura ________________ 
Data luării la cunoștință de către ocupantul postului:  ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  Anexă nr. 2 la 
Dispoziția nr. 85 din 18.03.2020 

 
 

PROGRAM DE DESFĂŞURARE A PERIOADEI DE STAGIU  
 

  
 Având în vedere prevederile art. 474 din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 
57/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 82 din H.G. nr. 611 din 4 iunie 2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 
cu modificările și completările ulterioare; 
  
 Se stabilește programul de stagiu în perioada 18.03.2020-18.03.2021. 
 Din timpul normal de lucru, de 8 ore/zi, se alocă 2 ore/zi în intervalul orar 14.00-
16.00 studiului individual. În cazul în care funcționarul public debutant va participa la 
programe de formare, în condiţiile legii, intervalul orar zilnic va fi adaptat conform 
programului stabilit de formatorii de cursuri și comunicat Primăriei Bicazu Ardelean, după 
caz. 
 Lunar, în ultima zi lucrătoare din lună, va preda consilierului cu atribuții de 
resurse umane un referat vizat de îndrumător cu activitatea desfășurată în timpul 
programului de stagiu aferent lunii respective, pentru a fi depus la dosarul personal, urmând a 
fi avut în vedere la evaluarea finală. 
 În cadrul pregătirii de stagiu vor aprofunda următoarele acte normative: 

- Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 - Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a 
documentaţiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- Orice alte acte normative care au legătură cu activitatea profesională. 
In referatele lunare va cuprinde cel putin o temă din legislatia menționată anterior. 

 În scopul cunoaşterii şi familiarizării cu specificul activităţii din Primaria Bicazu 
Ardelean, funcționarului public debutant i se va asigura posibilitatea de a urmări activitățile 
desfășurate în cadrul Compartimentului Agricol, Fond Funciar și de Echipa de Implementare 
a Proiectelor.  
 

În vederea perfecţionării pregătirii teoretice şi a însuşirii deprinderilor practice 
necesare în vederea exercitării funcţiei publice deţinute în cadrul Compartimentului  
Urbanism, Amenajarea Teritoriului, propunem îndeplinirea următoarelor activităţi:  
   - activităţi specifice domeniului Amenajarea Teritoriului şi Urbanism ; 
 -  cunoaşterea regulamentelor interioare; 



 - îndeplinirea atribuţiilor înscrise în fişa postului şi a obiectivelor stabilite în activitatea 
curentă, conform legislaţiei în vigoare şi a normelor de etică, cu respectarea condiţiilor de 
eficienţă şi eficacitate; 
 -colaborarea permanentă cu colegii din cadrul celorlalte compartimente din aparatul de 
specialitate al Primarului Comunei Bicazu Ardelean, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a 
sarcinilor de serviciu. În acest sens, pentru rezolvarea lucrărilor repartizate de către primarul 
comunei, funcţionarul public debutant va solicita sprijinul şi îl va consulta pe îndrumătorul de 
stagiu; 
 - tinerea evidenţelor specifice compartimentului la zi; 
 -  soluţionarea cererilor şi emiterea actelor specifice cu respectarea termenelor legale; 
 - rezolvarea petiţiilor şi a cererilor de acces la informaţii de interes public din domeniul 
său de activitate, cu respectarea termenelor şi a prevederilor legale. 
  
 Pe parcursul perioadei de stagiu funcţionarul public debutant va fi în permanenţă 
sprijinit şi supravegheat în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi i se va asigura accesul 
la sursele de informare utile perfecţionării sale. În stabilirea atribuţiilor de serviciu şi 
repartizarea sarcinilor se va avea în vedere ca nivelul de dificultate şi complexitate a 
acestora să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu.  
 
         Activitatea funcţionarului public debutant se va desfăşura sub coordonarea 
îndrumătorului de stagiu. 
 
 La încheierea perioadei de stagiu funcţionarul public debutant va întocmi un 
raport de stagiu, conform modelului prevăzut în legislaţia în vigoare la momentul 
întocmirii.  
 
 
 
 

Compartiment 
Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, Arhivă, Corespondenţă 

 
Consilier superior, Vârlan Anişoara 


