
ATRIBUȚIILE POSTULUI

1.  Organizează,  coordonează  şi  controlează  activitatea  compartimentelor  din  directa
subordonare, conform organigramei aprobate de Consiliul Local;
2. Organizează şi coordonează construirea şi dezvoltarea bazelor de date urbane;
3. Iniţiază, coordonează din punct de vedere tehnic, elaborează,  avizează şi propune spre
aprobare  strategiile  de  dezvoltare  teritorială  urbană,  precum  şi  documentaţiile  de
amenajare a teritoriului şi de urbanism;
4. Convoacă şi asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi
urbanism;
5.  Întocmeşte,  verifică  din  punct  de  vedere  tehnic  şi  propune  emiterea  avizelor  de
oportunitate, a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire:
6. Urmăreşte punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană şi a politicilor urbane,
precum şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
7. Asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare
a teritoriului;
8.  Coordonează  şi  asigură  informarea  publică  şi  procesul  de  dezbatere  şi  consultare  a
publicului în vederea promovării documentaţiilor aflate în gestiunea sa;
9.  Participă  la  elaborarea  planurilor  integrate  de  dezvoltare  şi  le  avizează  din  punct  de
vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal
aprobate;
10.  Avizează  proiectele  de  investiţii  publice  din  punct  de  vedere  al  conformităţii  cu
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate;
11.  Asigură  pregătirea,  promovarea,  susţinerea  şi  aplicarea  programelor  urbanistice,
conform politicii de dezvoltare urbană stabilită de Consiliul Local;
12.  Efectuează  şi  coordonează  elaborarea  de  studii,  prognoze,  programe  de  dezvoltare
urbanistică  anuale  şi  de  perspectivă,  planuri  de  activitate  în  concordanţă  cu  obiectivele
stabilite de Consiliul Local şi executivul Primăriei, precum şi revizuirea anuală a acestora;
13.  Propune executivului tematici de control şi obiective pe termen scurt şi mediu pentru
activităţile  din  cadrul  compartimentelor  subordonate,  în  concordanţă  cu  obiectivele
stabilite de executivul Primăriei;
14.  Verifică  şi  pregăteşte  documentaţiile  de  urbanism  (P.U.D.,  P.U.Z.),  în  vederea
prezentării lor în Consiliul Local;
15. Asigură pregătirea documentaţiilor de urbanism în vederea avizării lor;
16.  Coordonează  întocmirea  evidenţelor  şi  statisticilor  pe  tipuri  de  activităţi,  specifice
domeniului de activitate;
17. Semnează Certificatele de urbanism şi Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare;
18. Asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele
interesate  a  actelor,  în condiţiile Legii nr.544/2001  privind liberul acces la informaţiile
de  interes  public,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  cu  sprijinul  funcţionarilor
publici  cărora  le-a  fost  delegată  această  atribuţie,  urmându-se  ” Procedura  gestionării  şi
comunicării informaţiilor de interes public” prevăzută la Capitolul 3 - Reguli şi proceduri de lucru
generale pct. 3.1; 
19. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului şi H.C.L..


