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Serviciul Managementului Resurselor Umane 

Nr. 3925/23.11.2018 
 
 
 

A N U N Ţ 

 
 
            Potrivit prevederilor art. 64-65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 
(r2), republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale dispoziţiilor art. 125 din H.G. 
nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi funcţionarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Sectorului 6 organizează examen de 
promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie 
care îndeplinesc condiţiile legale în acest sens. 
 
Desfăşurarea examenului: 
Proba scrisă – 04 ianuarie 2019, orele 10

00 
Interviul – data şi ora vor fi comunicate ulterior  
                                                                                                                                   
Locul de desfăşurare: sediul Primăriei Sectorului 6, situat în Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, 
Bucureşti. 
 
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data afişării, atât la sediu căt şi 
pe site-ul  institiţiei noastre, secţiunea ”Carieră”, respectiv, în intervalul 26.11.2018 – 17.12.2018. 
 
Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 
depunere a dosarelor şi rezultatul acesteia se va afişa la sediul instituţiei. 
 
Dosarele de înscriere la concurs/examen, vor conţine în mod obligatoriu, următoarele documente: 
a) copia de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane în 
vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani; 
c) formularul de înscriere (se va pune la dispoziţia candidatului de către secretarul comisiei de 
concurs la data depunerii dosarului de înscriere); 

 
 

Condiţii de participare: 
 Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior 
celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
 
 a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;   
 b) să fi obţinut cel puţin calificativul "Bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în 
care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 
 c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.  
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BIBLIOGRAFIE 
 

pentru examenul organizat în data de 04.01.2019  
în vederea promovării în gradul imediat superior celui deţinut 

 

Bibliografie comună pentru toate serviciile/compartimentele: 
1. Constituţia României, republicată; 
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările 
ulterioare; 
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
7. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţilor de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
8. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Bibliografie specifică pentru Direcţia Generală Comunicare şi Relaţii Publice şi Direcţia 
Generală Arhitect Şef: 
 
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

1. Atribuţiile din fişele de post pentru examenul organizat în data de 04.01.2019 în vederea 

promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut: 

 
- consilier clasa I, grad profesional superior  -  Serviciul Biroul Unic 

 
1. Îndrumă, consiliază şi informează petenţii asupra documentelor necesare eliberării autorizaţiei de 
construire/desfiinţare, a prelungirii valabilităţii acesteia, a certificatelor de edificare construcţii, de 
către departamentul pe care îl reprezintă, analizează şi primeşte documentaţia necesară specifică; 
2. Consiliază petiţionarul în legatură cu data de începere a lucrărilor şi cu taxele aferente acestei 
proceduri; 
3. Verifică documentele depuse şi conţinutului acestora sub aspectul prezentării tuturor actelor 
necesare obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare, a prelungirii valabilităţii acesteia, a 
certificatelor de edificare construcţii; 
4. Calculează şi comunică taxele aferente emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare, a prelungirii 
valabilităţii acesteia; 
5. Evidenţiază (înregistrează) lucrările intrate pe domeniul de activitate pe care îl reprezintă, le 
înaintează Serviciului Autorizaţii în Construcţii, în vederea soluţionării şi urmăreşte documentaţiile 
din momentul depunerii până la eliberare; 
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6. Eliberează (după caz) autorizaţia de construire/desfiinţare şi documentaţia aferentă acesteia, vizată 
spre neschimbare, prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare sau comunică 
petenţilor situaţiile de respingere a dosarelor, cu menţionarea motivelor; 
7. Păstrează evidenţa lucrărilor intrate/ieşite în/din serviciu; 
8.  Respectă normele de disciplină şi normele etice în îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea obiectivelor, 
în relaţiile cu funcţionarii publici şi cu cetăţenii beneficiari ai serviciilor prestate de funcţionarii 
publici; 
9. Păstrează secretul de serviciu, precum şi secretul datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial 
deţinute sau la care au acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu (să nu dezvăluie informaţii 
care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege); 
10. Asigură informarea cetăţenilor asupra activităţii Consiliului Local Sector 6 şi a Sectorului 6 al 
Municipiului Bucureşti; 
11. Asigură accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public, prin gestionarea şi soluţionarea 
cererilor persoanelor care solicită verbal informaţii potrivit Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la 
informaţiile de interes public; 
12. Informează corect, complet şi concret beneficiarii direcţi şi indirecţi de servicii publice locale (atât 
telefonic cât şi la ghişeu) asupra documentelor necesare completării dosarelor, pune la dispoziţie 
instrucţiuni şi modele de documente, în domeniul de activitate pe care îl reprezintă; 
13. Participă la redactarea materialelor de sinteză referitoare la activităţile din cadrul Serviciului 
Biroul Unic; 
14. Redactează materiale referitoare la optimizarea activităţii proprii, inclusiv propuneri către 
instituţiile abilitate pentru modificarea legislaţiei în vigoare; 
15. Participă la actualizarea bazei de date privind informaţiile, tipizatele şi formularele on-line ce 
aparţin domeniului de activitate pe care îl reprezintă;  
16. Păstrează şi arhivează toate documentele care rezultă în urma îndeplinirii sarcinilor curente 
(registre, condici, situaţii, dosare, rapoarte, lucrări, etc.) până la predarea acestora către arhiva 
instituţiei în baza procedurilor legale; 
17. Întocmeşte cel puţin anual sau ori de câte ori se solicită un raport de activitate; 
18. Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la 
nivelul serviciului; 
19. Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial; 
20. Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural; 
21. Participă la alte acţiuni şi activităţi delegate;  
22. Îndeplineşte orice alte atribuţii trasate de către şeful ierarhic superior sau de către conducerea 
instituţiei, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile 
serviciului. 
 

2. Atribuţiile din fişele de post pentru examenul organizat în data de 04.01.2019 în vederea 

promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut: 

 
- consilier clasa I, grad profesional superior  - Serviciul Biroul Unic 

 
1. Îndrumă, consiliază şi informează petenţii asupra documentelor necesare eliberării certificatului de 
urbanism, a prelungirii valabilităţii acestuia, avizului de amplasare, aviz primar, PUD-uri şi  
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branşamente la utilităţi de către departamentele pe care le reprezintă, analizează şi primeşte 
documentaţia necesară specifică; 
2. Verifică documentele depuse şi conţinutului acestora sub aspectul prezentării tuturor actelor 
necesare obţinerii certificatului de urbanism şi a prelungirii valabilităţii acestuia, avizului de 
amplasare, aviz primar, PUD-uri şi branşamente la utilităţi; 
3. Verifică situaţia juridică a imobilelor la care se face referire în cerere; 
4. Materializează pe planurile sc. 1:500 şi sc. 1:2000 imobilele ce se înscriu la categoria domeniul 
public sau privat al Municipiului Bucuresti; 
5. Calculează şi comunică taxa aferentă eliberării certificatelor de urbanism, prelungirii certificatelor 
de urbanism, avizelor de amplasare, avizelor primar şi branşamentelor la utilităţi; 
6. Evidenţiază (înregistrează) lucrările intrate pe domeniul de activitate pe care îl reprezintă, le 
înaintează Serviciului Urbanism şi Amenajare Teritoriu, Studii Urbanistice şi Compartimentului 
Activităţi de Reclamă şi Pulicitate, în vederea soluţionării şi urmăreşte documentaţiile din momentul 
depunerii până la eliberare; 
7. Eliberează documentaţia reprezentând certificate de urbanism, prelungire certificate de urbanism, 
avize de amplasare, avize primar, PUD-uri şi branşamente la utilităţi sau comunică petenţilor situaţiile 
de respingere a dosarelor, cu menţionarea motivelor; 
8. Păstrează evidenţa lucrărilor intrate/ieşite în/din serviciu; 
9. Participă la actualizarea bazei de date privind informaţiile, tipizatele şi formularele on-line ce 
aparţin domeniului de activitate pe care îl reprezintă;  
10. Respectă normele de disciplină şi normele etice în îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea 
obiectivelor, în relaţiile cu funcţionarii publici şi cu cetăţenii beneficiari ai serviciilor prestate de 
funcţionarii publici; 
11. Păstrează secretul de serviciu, precum şi secretul datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial 
deţinute sau la care au acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu (să nu dezvăluie informaţii 
care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege); 
12. Informează corect, complet şi concret beneficiarii direcţi şi indirecţi de servicii publice locale (atât 
telefonic cât şi la ghişeu) asupra documentelor necesare completării dosarelor, pune la dispoziţie 
instrucţiuni şi modele de documente, în domeniul de activitate pe care îl reprezintă; 
13. Redactează materiale referitoare la optimizarea activităţii proprii, inclusiv propuneri către 
instituţiile abilitate pentru modificarea legislaţiei în vigoare; 
14. Participă la redactarea materialelor de sinteză referitoare la activitaţile din cadrul Serviciului 
Biroul Unic; 
15. Asigură accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public, prin gestionarea şi soluţionarea 
cererilor persoanelor care solicită verbal informaţii potrivit Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la 
informaţiile de interes public; 
16. Asigură informarea cetăţenilor asupra activităţii Consiliului Local Sector 6 şi a Sectorului 6 al 
Municipiului Bucureşti; 
17. Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la 
nivelul serviciului; 
18. Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial; 
19. Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural; 
20. Păstrează şi arhivează toate documentele care rezultă în urma îndeplinirii sarcinilor curente 
(registre, condici, situaţii, dosare, rapoarte, lucrări, etc.) până la predarea acestora către arhiva 
instituţiei în baza procedurilor legale; 
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21. Întocmeşte cel puţin anual sau ori de câte ori se solicită un raport de activitate; 
22. Participă la alte acţiuni şi activităţi delegate; 
23. Îndeplineşte orice alte atribuţii trasate de către şeful ierarhic superior sau de către conducerea 
instituţiei, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile 
serviciului. 
 

3. Atribuţiile din fişele de post pentru examenul organizat în data de 04.01.2019 în vederea 

promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut: 

 
- consilier clasa I, grad profesional superior  - Serviciul Biroul Unic 

 
1. Îndrumă, consiliază şi informează petenţii asupra documentelor necesare eliberării avizelor de 
utilităţi şi a acordurilor de conformitate, de către departamentul pe care îl reprezintă, analizează şi 
primeşte documentaţia necesară specifică; 
2. Verifică documentele depuse şi conţinutul acestora sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare 
obţinerii avizelor de utilităţi, cerute prin certificatul de urbanism şi a acordului de conformitate; 
3. Comunică petentului taxa aferentă eliberării avizelor de utilităţi şi calculează taxa stabilită prin HCL 
S 6 nr. 39/2009 pentru acordurile de conformitate, întocmind fişa de calcul; 
4. Comunică şi returnează solicitantului documentaţia incompletă, cu menţiunea motivelor, datelor şi 
elementelor necesare pentru completare; 
5. Evidenţiază (înregistrează) lucrările intrate pe domeniul de activitate pe care îl reprezintă, le 
înaintează Compartimentului Analiză şi Aviz de Conformitate, în vederea soluţionării şi urmăreşte 
documentaţiile din momentul depunerii până la eliberare; 
6. Eliberează documentaţia reprezentând avize de utilităţi şi acorduri de conformitate, după caz; 
7. Păstrează evidenţa lucrărilor intrate/ieşite în/din serviciu;   
8. Participă la actualizarea bazei de date privind informaţiile, tipizatele şi formularele on-line ce 
aparţin domeniului de activitate pe care îl reprezintă;  
9. Respectă normele de disciplină şi normele etice în îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea obiectivelor, 
în relaţiile cu funcţionarii publici şi cu cetăţenii beneficiari ai serviciilor prestate de funcţionarii 
publici; 
10. Păstrarea secretului de serviciu, precum şi păstrarea secretului datelor şi informaţiilor cu caracter 
confidenţial deţinute sau la care au acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu (să nu 
dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege); 
11. Redactează materiale referitoare la optimizarea activităţii proprii, inclusiv propuneri către 
instituţiile abilitate pentru modificarea legislaţiei în vigoare; 
12. Asigură informarea cetăţenilor asupra activităţii Consiliului Local Sector 6 şi a Sectorului 6 al 
Municipiului Bucureşti; 
13. Asigură accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public, prin gestionarea şi soluţionarea 
cererilor persoanelor care solicită verbal informaţii potrivit Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la 
informaţiile de interes public; 
14. Informează corect, complet şi concret beneficiarii direcţi şi indirecţi de servicii publice locale (atât 
telefonic cât şi la ghişeu) asupra documentelor necesare completării dosarelor, pune la dispoziţie 
instrucţiuni şi modele de documente, în domeniul de activitate pe care îl reprezintă; 
15. Participă la redactarea materialelor de sinteză referitoare la activitaţile din cadrul Serviciului 
Biroul Unic; 
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16. Păstrează şi arhivează toate documentele care rezultă în urma îndeplinirii sarcinilor curente  
(registre, condici, situaţii, dosare, rapoarte, lucrări, etc.) până la predarea acestora către arhiva 
instituţiei în baza procedurilor legale; 
17. Întocmeşte cel puţin anual sau ori de câte ori se solicită un raport de activitate; 
18. Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la 
nivelul serviciului; 
19. Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial; 
20. Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural; 
21. Participă la alte acţiuni şi activităţi delegate; 
22. Îndeplineşte orice alte atribuţii trasate de către şeful ierarhic superior sau de către conducerea 
instituţiei, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile 
serviciului. 

 
 
4. Atribuţiile din fişele de post pentru examenul organizat în data de 04.01.2019 în vederea 

promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut: 

 

- consilier clasa I, grad profesional superior  - Serviciul Urbanism şi Amenajare Teritoriu, 
Studii Urbanistice 

 
1. Preia şi înregistrează pe software special toate documentele depuse în cadrul serviciului; 
2. Asigură evidenţa computerizată a repartizării documentaţiilor şi urmărirea unitară a traseului tuturor 

lucrărilor de la înregistrarea acestora până la soluţionare; 
3. Trimiterea corespondenţei în cazul documentaţiilor incomplete; 
4. Rezolvarea cererilor de prelungire a valabilităţii certificatelor de urbanism; 
5. Rezolvarea cererilor de solicitare a duplicatelor certificatelor de urbanism emise; 
6. Arhivarea documentelor eliberate, clasarea corespondenţei şi eliberarea duplicatelor din arhiva 

serviciului; 
7. Întocmirea unor baze de date centralizatoare; 
8. Întocmirea de note şi rapoarte ce vor fi înaintate către alte instituţii; 
9. Întocmirea unor baze de date centralizatoare;  
10. Întocmirea de baze de date statistice; 
11. Rezolvă corespondenţa cu cetăţenii referitor la cererile, sesizările şi reclamaţiile depuse; 
12. Coordoneazã redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului la 

intâlniri de interes public, pe baza Regulamentului local adoptat; 
13. Gestioneazã activitatea de informare şi consultare a publicului pe tot parcursul documentaţiei, pânã 

la aprobare; 
14. Întocmeşte şi transmite corespondenţa specifică în vederea completării documentaţiilor de urbanism 

depuse în vederea aprobării; 
15. Întocmeşte referatele de înaintare spre aprobare a planurilor urbanistice de detaliu în Comisia 

Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 
16. Aplicarea Programului de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la 

nivelul serviciului; 
17. Realizarea operaţiunii de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial; 
18. Identificarea şi evaluearea factorilor de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural; 
19. Completarea şi actualizarea registrului riscurilor la nivelul serviciului; 
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20. Îndeplinirea altor dispoziţii ale şefilor ierarhici. 
21. Întocmeşte diferite situaţii statistice specifice domeniului de activitate; 
22. Arhivează documentele eliberate, clasează corespondenţa şi eliberează duplicate din arhiva 

serviciului; 
 

5. Atribuţiile din fişele de post pentru examenul organizat în data de 04.01.2019 în vederea 

promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut: 

 

- consilier clasa I, grad profesional principal  - Serviciul Urbanism şi Amenajare Teritoriu, 

Studii Urbanistice 

1. Verifică respectarea structurii şi conţinutului documentaţiilor depuse de solicitanţi (persoane fizice 
şi juridice) care privesc emiterea certificatelor de urbanism, avizelor de amplasare şi avizelor 
primarului. În cazul unor documentaţii incomplete sau care nu corespund normelor şi reglementărilor 
în vigoare, acestea se restituie solicitanţilor în cel mult 5 zile de la data înregistrării, cu motivaţia 
necesară şi solicitarea de documente în completare; 

2. Verifică documentaţiile de urbanism depuse de solicitanţi (persoane fizice sau juridice) în vederea 
avizării/aprobării din punct de vedere al respectării legislaţiei în vigoare şi încadrării în prevederile 
Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti şi/sau a Planului Urbanistic Zonal Coordonator 
al Sectorului 6; 

3. Rezolvă corespondenţa cu cetăţenii referitor la cererile, sesizările şi reclamaţiile depuse; 

4. Coordoneazã redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului la 
intâlniri de interes public, pe baza Regulamentului local adoptat; 

5. Gestioneazã activitatea de informare şi consultare a publicului pe tot parcursul documentaţiei, pânã 
la aprobare; 

6. Întocmeşte şi transmite corespondenţa specifică în vederea completării documentaţiilor de 
urbanism depuse în vederea aprobării; 

7. Întocmeşte referatele de înaintare spre aprobare a planurilor urbanistice de detaliu în Comisia 
Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

8. Asigură secretariatul, programează şedinţele şi convoacă membrii Comisiei Tehnice de Urbanism 
şi Amenajarea Teritoriului; 

9. Prezintă spre analizare şi avizare Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
documentaţiile de urbanism în faza de proiect; 

10. Redactează şi înaintează avizele tehnice favorabile Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi 
Protecţia Mediului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 pentru avizare şi le include în 
proiectele de hotărâre în vederea promovării lor spre aprobare de către Consiliul Local al Sectorului 6; 

11. Verifică, în cazul situaţiilor atipice, corelarea documentaţiei cu situaţia reală din teren; 

12. Întocmeşte şi înaintează proiectele de hotărâre către Consiliul Local al Sectorului 6, în vederea 
aprobării documentaţiilor de urbanism; 

13. Aduce în permanenţă la zi harta sectorului, pe care evidenţiază Planurile urbanistice de detaliu 
aprobate de Consiliul Local al Sectorului 6; 
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14. Păstrează evidenţa Planurilor urbanistice de detaliu şi le urmăreşte pe parcursul aprobării de către 
Consiliul Local al Sectorului 6; 

15. Arhivează documentele de urbanism aprobate, clasează corespondenţa şi eliberează duplicate ale 
documentaţiei din arhiva compartimentului; 

16. Întocmeşte rapoarte de specialitate şi proiectele de hotărâri referitoare la domeniul de activitate al 
biroului; 

17. Întocmeşte diferite situaţii statistice specifice domeniului de activitate; 

18. Analizează documentele depuse în vederea emiterii certificatelor de urbanism şi stabileşte cerinţele 
şi condiţiile urbanistice necesare pentru elaborarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii; 

19. Verifică, în cazul situaţiilor atipice, corelarea documentaţiei cu situaţia reală din teren; 

20. Rezolvă corespondenţa cu cetăţenii referitor la cererile, sesizările şi reclamaţiile depuse; 

21. Branşamente apă, gaze naturale, reţele electrice, racorduri canalizare, extinderi conducte cu 
respectarea H.C.G.M.B. nr. 16/1994; 

22. Asigură evidenţa certificatelor de urbanism, a avizelor de amplasare şi a avizelor primarului în 
ordinea emiterii prin completarea la zi a Registrelor de evidenţă a certificatelor de urbanism a avizelor 
de amplasare şi a avizelor primarului; 

23. Redactează şi prezintă spre semnare certificatele de urbanism, avizele de amplasare şi avizele 
primarului persoanelor competente, fiind direct răspunzător de legalitatea acestora; 

24. Organizează eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor de amplasare şi avizelor primarului în 
termenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

25. Asigură prelungirea valabilităţii certificatelor de urbanism; 

26. Întocmeşte rapoarte de specialitate şi proiectele de hotărâri referitoare la domeniul de activitate al 
serviciului; 

27. Întocmeşte diferite situaţii statistice specifice domeniului de activitate; 

28. Arhivează documentele eliberate, clasează corespondenţa şi eliberează duplicate din arhiva 
serviciului; 

29. Primeşte şi înregistrează pe software special, în cadrul sistemului computerizat, toate 
documentaţiile depuse în cadrul departamentului şi asigură evidenţa computerizată a repartizării 
documentaţiilor şi urmărirea unitară a traseului tuturor lucrărilor, de la înregistrarea acestora până la 
soluţionare; 

30. Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial; 

31. Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural; 

32. Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul serviciului;  
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Bibliografie specifică pentru Direcţia Generală Corp Control Primar şi Administraţie Publică, 

Direcţia Generală Gospodărie Locală 
 
 Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 
adminsitrarea condominiilor; 
 O.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

6. Atribuţiile din fişele de post pentru examenul organizat în data de 04.01.2019 în vederea 

promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut: 

 
- Inspector clasa I, grad profesional superior  - Servciul Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari 
 
1) Îndrumă metodologic asociaţiile de locatari sau proprietari ai acestor entităţi, la solicitarea acestora 

în vederea înfiinţării şi înregistrării conform prevederilor legislaţiei în vigoare sau transformării 
din asociaţii de locatari în asociaţii de proprietari.  

2) Sprijină, îndrumă  şi controlează asociaţiile de proprietari şi proprietarii pentru realizarea 
scopurilor şi sarcinilor ce le revin, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

3) Îndrumă si sprijină asociaţiile de proprietari şi proprietarii pentru îndeplinirea obligaţiilor locale ce 
le revin asupra proprietăţii comune. 

4) Primeşte, înregistrează în registratura internă adrese/petiţii/scrisori/sesizări înregistrate la 
registratura instituţiei. 

5) Întocmeşte adrese către diverse instituții pe tematica specifică serviciului. 
6) Verifică la sesizarea cetăţenilor în funcţie de cele solicitate sau din oficiu, dacă asociaţiile de 

proprietari funcţionează în limitele stabilite de lege, avîndu-se în vedere următoarele aspecte:  
 documentele  care au stat la baza constituirii asociaţiei de proprietari (Încheierea 

judecătorescă, Statutul propriu, Acordul de Asociere şi Anexa nr.1, după caz actele 
adiţionale conexe, Procesul verbal de constituire, Certificatul de Înregistrare Fiscală);   

 consemnarea în Registrul unic de procese verbale a hotărârilor  adunărilor generale ale 
proprietarilor, comitetului executiv şi cenzorului/comisiei de cenzori; 

  existenţa şi componenţa comitetului executiv şi a comisiei de cenzori sau a persoanei 
fizice/juridice care a preluat prerogativele acesteia;  

 existenţa unui registru de tip corespondenţă în care sunt înregistrate cronologic toate 
documentele ce parvin asociaţiei de proprietari de la terţi inclusiv de la proprietarii din 
imobil (adrese/cereri/sesizari/informari/contestaţii, etc.); 

 întocmirea de către comisia de cenzori/cenzor persoană fizică sau juridică a a raportului 
anual privind activitatea desfăşurată de către acest organ de control propriu din punct de 
vedere al respectării legalităţii în administrarea bunurilor materiale şi a fondurilor 
financiare ale asociaţiei de proprietari (legalitatea actelor şi documentelor, a hotărârilor, 
deciziilor, regulilor/regulamentelor, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi gestiunea 
financiar contabilă);  

 angajarea de către asociaţia de proprietari pentru funcţia de  administrator a unei persoane 
fizice atestate în condiţiile legii ori după caz, încheierea unui contract cu persoană juridică 
specializată şi autorizată pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare 
administrării, întreţinerii, investiţiilor şi reparaţiilor asupra proprietăţii comune; 
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 existenţa contractelor individuale de muncă şi a fişelor de post conexe pentru personalul 
care deserveşte asociaţia de proprietari, a contractelor de mandat pentru persoanele alese şi 
remunerate, contractele de prestări servicii încheiate de către asociaţie cu terţii; 

 întocmirea listei de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari 
conform cerinţelor de formă prevăzute de legislația financiar-contabilă şi repartizarea 
cheltulielilor în conformitate cu prevederile legislației specifice asociațiilor de proprietari; 

 întocmirea şi completarea Registrelor: Jurnal, Inventar, pentru evidenţa fondului de 
rulment, pentru evidenţa fondului de reparaţii, pentru evidenţa sumelor speciale, pentru 
evidenţa fondului de penalizări;  

 întocmirea de către asociaţiile de proprietari a Situaţiei soldurilor elementelor de activ şi de 
pasiv, conform prevederilor legislației financiare şi depunerea acesteia semestrial la 
autoritatea publică locală; 

 întocmirea de către comitetul executiv a Regulamentului propriu care trebuie să cuprindă 
prevederi cu privire la modul de citire, de calcul şi de repartizare  a contravalorii 
consumurilor de apă rece/caldă; 

 întocmirea de către comitetul executiv a Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli 
înainte de începutul anului fiscal;  

 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  de către adunarea generală a proprietarilor; 
 documentele justificative privind lucrările de reparaţii efectuate pe proprietatea comună a 

imobilului (dacă au fost prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli ori suplimentar faţă de 
acesta aprobare adunare generală/comitet executiv), decizia comitetului executiv privind 
selecţia de oferte şi executarea,  contractul  de prestări servicii, facturi/chitanţe, proces-
verbal de recepţie; 

 dacă la nivelul asociaţiei de proprietari este reglementată schimbarea destinaţiei spaţiilor cu 
altă destinaţie, decât aceea de locuinţă (uscătorii/spălătorii), faţă de destinaţia iniţială, 
conform legislaţiei în vigoare şi pentru care s-a perfectat contract de închiriere/folosinţă, 
etc.; 

 dacă la nivelul asociaţiei de proprietari comitetul executiv a întreprins demersuri privind 
notificarea/acţionarea în justiţie a proprietarilor care nu au plătit cotele de contribuţie la 
cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit pentru 
plată. 

7) Verifică documentele asociaţiilor de proprietari în baza unei invitaţii scrise, transmise prin poştă cu 
confirmare de primire, adresată asociaţiei de proprietari, în atenţia comitetului executiv şi a 
preşedintelui (reprezentantul asociaţiei în relaţia cu terţii). 

8) Efectuează verificarea documentelor asociaţiei de proprietari. Constatările sunt consemnate  într-
un document tip numit  “Notă de constatare”,  întocmit în 2 exemplare, semnat de către aceştia pe 
de o parte, cât şi de preşedintele asociaţiei de proprietari/împuternicit al acestuia, pe de altă parte, 
cu solicitarea ca acest înscris să fie adus la cunoştinţă tuturor proprietarilor din imobil prin afişare 
la avizierul asociaţiei. 

9) La rubrica concluzii şi măsuri din nota de constatare, dacă este cazul, pentru remedierea celor 
constatate,  dispune măsuri de reglementare, într-un termen rezonabil. 

10) Redactează răspunsurile la petitii, în baza legislatiei în vigoare sau în baza notelor de constatare, în 
termenul prevăzut de lege. 

11) Asistă în limita timpului alocat/aprobat, la şedinţele adunărilor generale ale proprietarilor, la  
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solicitarea scrisă, ori a comitetului de iniţiativă, în vederea îndrumării acestora pentru respectarea 
legislaţiei referitoare la organizarea si funcţionarea asociaţiilor de proprietari. 
12) Întocmeşte informări cu privire la aspectele sesizate de către persoanele care se înscriu în audienţă 

la Primarul Sectorului 6, Viceprimarul Sectorului 6 şi Secretarul Sectorului 6. 
13) Asigură arhivarea documentelor din cadrul serviciului în vederea predării la arhiva instituţiei. 
14) Înregistrează în baza de date a serviciului datele de contact ale asociațiilor de proprietari existente 

pe raza administrativ teritorială. 
15) Înregistrează în baza de date a serviciului Situaţiile soldurilor elementelor de activ şi pasiv depuse 

de către asociaţiile de proprietari şi le arhivează. 
16) Întocmeşte şi transmite adrese scrise către asociaţiile de proprietari ale căror situaţii prezintă 

diferenţe între activ şi pasiv, a celor care nu sunt depuse în termenul prevăzut de legislaţia 
specifică, precum şi a celor care nu sunt întocmite conform cerinţelor de formă prevăzute în actele 
normative în vigoare. 

17) Înregistrează în baza de date a serviciului notele de constatare întocmite cu ocazia verificărilor 
efectuate asupra documentelor asociaţiilor de proprietari şi date aferente acestora. 

18) Eliberează atestatele de administrator de imobile pentru persoanele fizice. 
19) Asigură respectarea prevederior Legii nr.677/2001 actualizata pentru protecţia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date  și a 
Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția datelor personale. 

20) Participă la întâlnirile stabilite la iniţiativa Primarul Sectorului 6 ori alţi factori de conducere din 
cadrul instituţiei, la întâlnirile cu reprezentanţii asociaţiilor de proprietari de pe raza sectorului 6. 

21) Participă la diverse dezbateri/întruniri/colocvii/seminarii pe teme legate de domeniul asociaţiilor 
de proprietari organizate de diverse asociaţii/fundaţii/organizaţii neguvernamentale. 

22) Întocmeşte şi distribuie materiale informative, de interes pentru asociaţiile de proprietari, care să 
contribuie la buna desfăşurare a activităţii acestora, prin toate mijloacele de informare (site-ul 
Primăriei Sectorului 6,  mass-media). 

23) Îndeplineşte orice altă sarcină profesională care are legătură cu atribuţiile direcţiei şi serviciului din 
care face parte, solicitată de superiorul ierarhic şi conducerea instituţiei. 

24) Întreţine în bune condiţii bunurile (obiectele de inventar) din dotare. 
25) Respectă Regulamentul de Organizare şi funcţionare al instituţiei. 
 
 
7. Atribuţiile din fişele de post pentru examenul organizat în data de 04.01.2019 în vederea 

promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut: 

 
- Inspector clasa I, grad profesional superior  - Serviciul Control Activităţi Publice Gospodăreşti 
şi Sanitar –Veterrinar, Fitosanitar 

 
1. Înregistrează sesizările (scrise sau telefonice) şi reclamaţiile persoanelor fizice, asociaţiilor de 
proprietari/locatari şi agenţilor economici, specifice activităţii serviciului, redirecţionează regiilor 
autonome sau altor unităţi implicate, urmăreşte soluţionarea lor şi comunică petenţilor modul de 
rezolvare. 
2. Îndrumă şi sprijină proprietarii apartamentelor de bloc şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de 
locuinţă şi asociaţiile de proprietari din cadrul blocurilor de locuinţe – condominii cu privire la 
drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia specifică. 
 



 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Bucuresti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

tel/fax:0376.204.439, www.primarie6.ro  email: prim6@primarie6.ro 

facebook.com/PrimariaSectorului6 

 

12 

 
 
 
3. Efectuează, la faţa locului, alături de un funcţionar public desemnat, verificarea problemelor 
sesizate de cetăţeni. Constatările sunt consemnate într-un document tip numit “Notă de constatare”, 
întocmit în două exemplare, semnat de funcţionarii publici, preşedintele asociaţiei de 
proprietari/împuternicit al acestuia sau/şi proprietarul care a solicitat constatarea. 
4. Redactează răspunsurile la petiţii, în baza legislaţiei în vigoare sau în baza notelor de constatare, în 
termenul prevăzut de lege. 
5. Relaţionează cu furnizorii de servicii publice şi utilităţi publice (RADET, Electrica, Distrigaz, 
Urban, Luxten, Metrorex, RATB, etc.) evidenţiind aspectele negative din activitatea acestora pentru 
creşterea gradului de civilizaţie şi confort urban la asociaţiile de proprietari. 
6. Realizează activităţi tehnice specifice serviciului (tehnoredactare computerizată, corespondenţă 
lucrări). 
7. Asigură arhivarea documentelor din cadrul serviciului în vederea predării la arhiva instituţiei. 
8. Realizează alte sarcini stabilite de către Primar, Viceprimar, Secretar, Director, Şef Serviciu. 
9. Se consultă cu membrii colectivului privind rezolvarea diverselor aspecte ce ţin de problematica 
serviciilor publice. 
10. Respecta programul de lucru stabilit de conducerea primăriei. 
11. Respectă normele de disciplină şi normele etice în îndeplinirea atribuţiilor şi relizarea obiectivelor, 
în relaţiile cu funcţionarii publici, cu cetatenii, precum şi cu ceilalţi beneficiari ai serviciilor prestate de 
funcţionarii publici. 
12. Dă dovadă de disciplină, calm si politeţe în relaţiile cu cetaţenii, cât şi în cadrul instituţie în care îşi 
desfaşoară activitatea. 
13. Îndrumă cetaţenii la instituţia, direcţia/serviciul de specialitate în vederea obţinerii de informaţii 
detaliate care depasesc competenţele Serviciului. 
14. Să aibă o atitudine conciliantă în exprimarea opiniilor în relaţiile cu funcţionarii publici, evitîndu-
se astfel generarea unor dispute personale în favoarea disputelor de idei / schimbul de păreri. 
15. Să nu dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege. 
16. Respectă Regulamentul de Organizare şi funcţionare al instituţiei.Verifica prin deplasari in teren 
justetea sesizarilor si reclamatiilor primite de la persoane fizice sau juridice de pe raza sectorului 6. 
 
 

Bibliografie specifică pentru Serviciul Derulare Contracte: 

 
 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

8. Atribuţiile din fişele de post pentru examenul organizat în data de 04.01.2019 în vederea 

promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut: 

 
- consilier clasa I – grad profesional superior – Serviciul Derulare Contracte 

 
1. Face propuneri în funcţie de solicitările petenţilor în vederea elaborării planului de investiţii;   
2. Analizeaza informatiile primite de la seful de serviciu si propune modul de rezolvare; 
3. Emite ordine de începere a lucrărilor pentru contractele repartizate; 
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4. Asigură derularea contractelor de investiţii pentru lucrări de reabilitare sistem rutier, lucrări de 
extindere reţele publice de apă şi canalizare; 
5. Redacteaza prin operare pe PC toate documentele şi actele ce se referă la activitatea proprie; 
6. Verifică în teren respectarea documentaţiei de execuţie şi proiectul tehnic elaborate în scopul 
execuţiei lucrărilor; 
7. Efectuează controlul privind stadiul fizic al lucrărilor şi finalizarea acestora potrivit 
documentaţiilor elaborate şi autorizate; 
8. Asigură efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor şi recepţiilor finale în comisia constituită 
potrivit reglementărilor în vigoare; 
9. Verifică concordanţa dintre proiectul tehnic şi devizul ofertă; 
10. Verifică corectitudinea întocmirii situaţiilor de lucrări în funcţie de stadiul fizic al acestora şi 
propune spre plată valorile sitaţiilor de lucrării; 
11. Urmăreşte realizarea şi darea în folosinţă la termenele planificate a investiiţilor; 
12. Participă la programul de întâlniri între reprezentanţii Primăriei sectorului 6, reprezentanţii 
Asociaţilor de Proprietari/locatari şi cei ai regiilor furnizoare de utilităţi; 
13. Participă, împreună ci celelalte organe prevăzute de lege, la recepţia lucrărilor de investiţii, 
urmărind calitatea, funcţionalitateaşi respectarea prevederilordin documentaţiile tehnico- economice; 
14. Urmareste şi verifică la constructor elaborarea “Cărţii tehnice a construcţiei” formularul de 
înscriere (se va pune la dispoziţia candidatului de către secretarul comisiei de concurs la data depunerii 
dosarului de înscriere); 
15. Elaborează şi actualizează procedurile pentru activităţile proprii serviciului conform cadrului 
procedural formularul de înscriere (se va pune la dispoziţia candidatului de către secretarul comisiei de 
concurs la data depunerii dosarului de înscriere); 
16. Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural; 
17. Completează şi actualizează registrul riscurilorla nivelul serviciului; 
18. Îndeplineşte orice alte sarcini primite din partea Directorului Direcţiei pentru bunul mers al 
activităţii. 
 

Bibliografie specifică pentru Direcţia Generală Economică: 

 O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
9. Atribuţiile din fişele de post pentru examenul organizat în data de 04.01.2019 în vederea 

promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut: 

 

- consilier clasa I grad profesional superior -  Serviciul Economic 

 
1. Calcularea şi virarea în conturile personale a salariilor funcţionarilor publici şi a personalului 
contractual din Primăria Sector 6.  
2. Calcularea şi virarea în conturilor personale a concediilor de odihnă ale funcţionarilor publici şi a  
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personalului contractual din Primăria Sector 6.  
3. Calcularea si virarea in conturilor personale a indemnizatiilor consilierilor locali alesi in Consiliul 
Local Sector 6. 
4. Calcularea şi virarea în conturilor personale, a indemnizaţiilor membrilor comisiilor de specialitate 
care funcţionează în cadrul Primăriei Sector 6. 
5. Calcularea sşi virarea obligaţiilor de plată ale Primăriei Sector 6, către Bugelul de Stat şi Bugetul 
Asigurărilor Sociale şi Şomaj. 
6.   Întocmirea şi depunerea la Administraţia Finantelor Publice Sector 6 a Declaraţiilor 112 si 205 
privind obligaţiile fiscale ale primariei. 
7. Întocmirea fişelor fiscale pentru salariaţii Primăriei Sector 6 şi consilierii locali. 
8. Întocmirea situaţiilor statistice solicitate de Institutul de Statistică pentru salariaţii Primăriei Sector 
6 şi centralizarea situaţiilor tuturor instituţiilor descentralizate din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti   
9. Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii 
10. Exercită controlul financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale; 
11. Organizează calculul şi plata salariilor funcţionarilor publici şi a salariaţilor contractuali, angajaţi 
ai primăriei şi plata obligaţiilor către bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale şi de somaj; 
12. Întocmeşte situaţiile statistice pentru Consiliul Local Sector 6, solicitate lunar de Institutul 
Naţional de Statistică; 
13. Asigură schimbul permanent de date şi informaţii cu departamentul de resort din cadrul Primăriei 
Municipiului Bucureşti, Ministerului Finanţelor Publice, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a 
Municipiului Bucureşti – Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică, Trezoreria Sectorului 6 şi 
cu Administraţia Financiară a Sectorului 6; 
14. Asigură verificarea, calcularea şi virarea în conturile personale a drepturilor de natură salarială a 
angajaţilor instituţiei; 
15. Prezintă Curţii de Conturi a Municipiului Bucureşti situaţiile şi documentele solicitate de 
controlorii abilitaţi, cu ocazia controalelor anuale şi tematice realizate de această instituţie de control a 
Ministerului Finanţelor Publice, în vederea verificării modului de cheltuire a banilor publici; 
16. Asigură aducerea la îndeplinire a tuturor sarcinilor dispuse de Primarul Sectorului 6 sau de şefii 
ierarhici; 
17. Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial,  la 
nivelul serviciului; 
18. Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural; 
19. Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul serviciului;  
20. Elaborează şi actualizează procedurile pentru activităţile proprii serviciului conform cadrului 
procedural; 
21. Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către şeful ierarhic superior, care, prin natura lor, sunt de 
competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile departamentului. 
 

Bibliografie specifică pentru Direcţia Tehnică: 

 Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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10. Atribuţiile din fişele de post pentru examenul organizat în data de 04.01.2019 în vederea 

promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut: 

 
-  Inspector clasa I, grad profesional superior – Compartiment Patrimoniu şi Registru Agricol 

 
1. Verificarea şi analizarea documentaţiilor anexate cererii; 
2. Verificarea în arhiva compartimentului a datelor necesare soluţionării corecte a cererii; 
3. Verificarea  situaţiei juridice a imobilelor la care se face referire în cerere; 
4. Solicitarea de informaţii suplimentare celorlalte compartimente din cadrul Primăriei Sectorului 6 
sau altor instituţii abilitate a le furniza; 
5. Participarea la întocmirea inventarului şi a evidenţei imobilelor cuprinse la categoria domeniu 
public sau privat al municipiului Bucureşti/sectorului; 
6. Verificarea pe teren a situaţiei actuale a imobilelor aflate în administrarea Consiliului Local al 
Sectorului 6 referitor la starea tehnică a construcţiilor existente, modificări, extinderi, demolări, 
imbunătăţiri, deteriorări, în vederea completarii Cărţilor Tehnice; 
7. Materializarea pe planuri sc. 1:500 si 1:2000, în format electronic, a imobilelor ce se înscriu la 
categoria domeniul public sau privat al municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului 
Local al Sectorului 6; 
8. Verifică documentaţiile referitoare la istoricul şi situaţia juridică a imobilelor ce fac obiectul 
trecerii, preluării sau înstrăinării din domeniul public în domeniul privat sau din domeniul privat în 
domeniul public al municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6; 
11. Ţinerea evidenţei imobilelor aflate în administrarea Consiliul Local al Sectorului 6, care au facut 
obiectul revendicărilor/retrocedărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001; 
12. Participarea la programul cu publicul în vederea soluţionării eficiente a solicitărilor, în limita 
atribuţiilor postului; 
13. Aplicarea Programului de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, 
la nivelul compartimentului; 
13. Identificarea şi evaluarea factorilor de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural; 
14. Colaborarea cu celelalte servicii din cadrul Primăriei Sectorului 6, în funcţie de competenţe şi 
necesităţi; 
15. Îndeplinirea altor dispoziţii ale şefilor ierarhici; 
 
11. Atribuţiile din fişele de post pentru examenul organizat în data de 04.01.2019 în vederea 

promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut: 

 
-  Inspector clasa I, grad profesional superior -  Serviciul Cadastru Fond Funciar 

 
1. Desfăşoară activităţi specifice pentru aplicarea prevederilor art. 36, alin. (5) din Legea nr. 18/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 34 din Legea nr. 1/2000, a Legii nr. 247/2005  
şi a Legii nr. 165/2013 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor persoanelor 
îndreptăţite, în ceea ce priveşte asigurarea corespondenţei. 
2. Definitivează documentaţiile privind reconstituirea dreptului de proprietate, din punct de vedere al 
fotocopierii şi îndosarierii, şi le înaintează către instituţiile abilitate. 
3. Ţine evidenţa solicitărilor privind acordarea despăgubirilor beneficiarilor Legii nr. 44/1994 şi a 
Regulamentului aprobat prin H.G.R. nr. 1217/2003; ţine evidenţa solicitărilor depuse conform Legii nr.  
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15/2003. 
4. Participă la ţinerea evidenţelor titlurilor de proprietate, întocmeşte răspunsuri către petiţionari 
referitoare la prevederile art. 36, alin. (5) din legea nr. 18/1991, republicată, art. 34 din Legea nr. 1/2000, 
a Legii nr. 44/1994 şi a Legii nr. 15/2003. 
5. Ţine evidenţa solicitărilor privind reconstituirea dreptului de proprietate care se încadrează în 
prevederile art. 36, alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, art. 34 din Legea nr. 1/2000, a Legii nr. 
44/1994 şi a Legii nr. 15/2003. 
6. Colaborează la redactarea răspunsurilor solicitate de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, 
Judecătorie, petenti, etc. referitoare la modul de aplicare a prevederilor art. 36, alin. (5) din Legea nr. 
18/1991, republicată, a art. 34 din Legea nr. 1/2000, a Legii nr. 44/1994 şi a legii nr. 15/2003. 
7. Îndeplineşte activitatea de secretariat (preluare corespondenţă, înregistrare şi repartizare în sistemul 
informatic – calculator- şi registru, scăderea şi arhivarea documentelor după ce au fost semnate de 
conducere, etc.), asigură evidenţa solicitărilor serviciului şi arhivarea acestora. 
8. Preia şi înregistrează cererile în evidenţele serviciului (programul de repartiţii şi registru de intrări). 
9. După ce solicitările sunt repartizate de şeful de serviciu, înscrie solicitările conform repartiţiei atât în 
programul informatic, cât şi în registrul de intrări/ieşiri. 
10. Organizează , ţine evidenţa ţi răspunde de documentele arhivate în Arhiva seviciului.. 
11. Preia şi urmăreşte corespondenţa pe traseul de semnături. 
12. Gestionează şi participă la activitatea de actualizare a bazei de date, în funcţie de Titlurile de 
proprietate emise, conform prevederilor legilor fondului funciar. 
13. Ţine evidenţa solicitărilor primite în cadrul serviciului şi a răspunsurilor către petiţionari, instituţii şi 
instanţele de judecată referitoare la situaţia juridică actuală a imobilelor, activitate de secretariat, 
corespondenţă. 
14. Răspunde de arhivarea titlurilor de proprietate, a documentaţiilor şi a altor acte emise în cadrul 
activităţii serviciului. 
15. Îndeplineşte şi alte sarcini suplimentare trasate de şefii ierarhici superiori şi conducerea Primăriei 
Sector 6. 
16. Participă la activităţile programului cu publicul dând îndrumări şi consultaţii privind situaţia 
lucrărilor din domeniul de activitate. 
17. Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sisitemului de Control Intern Managerial, la 
nivelul serviciului. 
18. Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial. 
19. Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural. 
20. Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul postului. 

 

12. Atribuţiile din fişele de post pentru examenul organizat în data de 04.01.2019 în vederea 

promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut: 

 
- Inspector clasa I, grad profesional superior – Compartiment Patrimoniu şi Registru Agricol 

 
1. Înscrierea şi actualizarea datelor privind gospodăriile populaţiei în registrul agricol, la termenele 
stabilite de lege; 
2. înscrierea şi actualizarea în registrul agricol a persoanelor juridice deţinătoare de terenuri agricole şi 
animale; 
3. Obţinerea datelor necesare completării registrului agricol prin vizitarea gospodăriilor populaţiei sau  
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a sediului persoanelor juridice sau, acolo unde nu este posibil, prin invitarea acestora la sediul 
primăriei; 
4. Centralizarea la nivel de sector a datelor inscrise in registrul agricol la termenele stabilite de lege; 
5. Actualizarea evidenţei electronice a  registrului agricol;   
6. Aplicarea programului de implementare şi dezvoltare a sistemuluii de control intern managerial, la 
nivelul compartimentului; 
7. Identificarea şi evaluarea factorilor de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural; 
8. Realizarea operaţiunilor de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial; 
9. Răspunde de evidenţa şi transmiterea prin corespondenţă a răspunsurilor la solicitările  cetăţenilor; 
10. Înregistrează şi ţine evidenţa lucrărilor privind registrul agricol; 
11. Participă la programul cu publicul în vederea soluţionării eficiente a cererilor, în limita atribuţiilor 
postul; 
12. Primirea şi rezolvarea solicitărilor din partea persoanelor fizice, personelor juridice sau a 
instituţiilor  
13. Intocmirea şi transmiterea către direcţia de statistică şi direcţia agricolă a rapoartelor statistice la 
termenele  stabilite de lege.  
 

 
13. Atribuţiile din fişele de post pentru examenul organizat în data de 04.01.2019 în vederea 

promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut: 

 
- Inspector clasa I, grad profesional principal – Serviciul Cadastru Fond Funciar 

 
1. Preia cererile privind constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, 
      conform prevederilor legilor fondului funciar. 
2. Redactează Anexele prevăzute în Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 1172/2001 şi Regulamentul 
aprobat prin H.G. nr. 890/2005, conform hotărârilor Subcomisiei Sectorului 6 pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. 
3. Participă la inventarierea terenurilor din sector şi întocmeşte raportul lunar către Instituţia 
Prefectului Municipiului Bucureşti. 
4. Întocmeşte invitaţii prin care solicită petiţionarilor completarea documentaţiilor privind 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, cu alte acte, conform metodologiei stabilite 
de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti şi a hotărârilor Subcomisiei Sectorului 6 pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor; Pentru situaţii deosebite, solicită precizări 
din partea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, a serviciilor specializate din cadrul Primăriei 
Municipiului Bucureşti, etc. 
5. Desfăşoară activităţi specifice aplicării legilor fondului funciar. 
6. Ţine evidenţa şi gestiunea planurilor parcelare întocmite ca urmare a prevederilor legilor fondului 
funciar de către reprezentanţii fostului O.C.O.T. Bucureşti, de reprezentanţi O.C.P.I. Bucureşti sau 
persoane fizice/juridice autorizate. 
7. Ţine evidenţa situaţiei terenurilor pentru care s-au făcut solicitări de revendicare. 
8. Redactează documentele în vederea înaintării acestora către Comisia Muncipiului Bucureşti pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din cadrul Instituţiei Prefectului 
Municipiului Bucureşti, conform hotărârilor Subcomisiei Sectorului 6 pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor. 
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9. Participă la definitivarea documentaţiilor privind reconstituirea dreptului de proprietate şi le 
înaintează la Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti. 
10. Ţine evidenţa Titlurilor de proprietate emise de  Comisia Muncipiului Bucureşti pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, preluate de la O.C.P.I. Bucureşti, ca efect al legilor 
fondului funciar şi le eliberează titularilor. 
11. Întocmeşte diferite situaţii statistice specifice domeniului de activitate. 
12. Îndeplineşte alte sarcini suplimentare trasate de către şefii ierarhici. 
13. Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sisitemului de Control Intern Managerial, la 
nivelul serviciului. 
14.Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial. 
15. Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural. 
16.Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul postului. 
 
 
Bibliografie specifică pentru  Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ:  

 Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

14. Atribuţiile din fişele de post pentru examenul organizat în data de 04.01.2019 în vederea 

promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut: 

 
- Consilier clasa I, grad profesional superior – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ 

1. Asigură preluarea şi evidenţa acţiunilor şi citaţiilor în numele instituţiei, formarea dosarelor de 
instanţă, evidenţa acestora, inclusiv arhivarea; 

2. Asigură evidenţa lucrărilor repartizate Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ; 
3. Asigură evidenţa, prelucrarea şi afişarea citaţiilor, sentinţelor şi a publicaţiilor de vânzare;    
4. Solicită acte în susţinerea probatoriilor, de la serviciile din cadrul aparatului propriu;   
5. Colaborează cu orice alt serviciu din aparatul propriu în vederea realizării atribuţiilor ce revin 

instituţiei în temeiul actelor normative în vigoare;  
6. Colaborează la redactarea răspunsurilor pe probe juridice în cazul sesizărilor şi reclamaţiilor 

adresate instituţiei;  
7. Îndeplineşte alte atribuţii pentru îmbunătăţirea activităţii Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti; 
8. Răspunde disciplinar, material sau penal, după caz, pentru neîndeplinirea atribuţiilor de 

serviciu sau îndeplinirea necorespunzătoare a acestora; 
9. Solicită acte în susţinerea probatoriilor, de la serviciile din cadrul aparatului propriu; 
10. Asigură comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedura în condiţiile prevăzute de art.163 şi 

următoarele cod proc.civ; 
11. Colaborează cu orice alt serviciu din aparatul propriu în vederea realizării atribuţiilor ce revin 

instituţiei în temeiul actelor normative în vigoare; 
12. Colaborează la redactarea raspunsurilor pe probe juridice în cazul sesizărilor şi reclamaţiilor 

adresate instituţiei; 
13. Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice acestui serviciu sau dispuse de Primarul Sectorului 6; 
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14. Redactează prin operare pe PC toate actele şi documentele care se referă la activitatea proprie; 
15. Îndeplineşte atribuţii pe linia asigurării calităţii conform Sistemului de Management al 

Calitătii; 
16. Întocmeşte raportul anual de activitate; 
17. Îndeplineşte alte activităţi care sunt relevante pentru acest post, precum şi orice alte sarcini 

venite pe linie ierarhică. 
 

Bibliografie specifică pentru Biroul Monitorizare şi Control Domeniu Public: 

 
 Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 
localitaţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

15. Atribuţiile din fişele de post pentru examenul organizat în data de 04.01.2019 în vederea 

promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut: 
 

-  Inspector clasa I, grad profesional superior - Biroul Monitorizare şi Control Domeniu Public 
 
1. Verificǎ modul de întreţinere a domeniului public şi privat al statului de pe raza administrativ-
teritorială a sectorului 6 din punct de vedere al respectǎrii normelor de protecţia mediului, comunicǎnd 
organelor competente neregulile constatate în vederea remedierii acestora şi aplicǎrii de sancţiuni 
contravenţionale conform legislaţiei în vigoare; 
2. Verificǎ modul în care se realizeazǎ salubrizarea căilor publice din sector efectuatǎ de cǎtre 
operatorul de salubritate conform Contractului de Salubrizare încheiat cu Primăria Municipiului 
Bucureşti, dat în gestiune directă Primăriei Sector 6, confirmând prestaţia pentru operaţiunile de 
măturat mecanizat, măturat manual, răzuit rigole, stropit şi spălat prin  fişele zilnice de control; 
3. Verificǎ modul de desfǎşurare a activitǎţii de deszǎpezire şi combatere a poleiului pe cǎile publice 
din sector de cǎtre operatorul care execută “Programul de Mǎsuri şi Acţiuni pentru Deszǎpezire şi 
Combatere a Poleiului”; 
4. Verificǎ starea în care se prezintǎ parcurile, locurile de odihnǎ, terenurile de joacǎ pentru copii 
(existenţa coşurilor de gunoi, a bǎncilor şi a oricărui tip de mobilier urban), comunicând organelor 
competente respectiv A.D.P.D.U. Sector 6 deficienţele constatate şi solicitând remedierea acestora; 
5. Verificǎ în teren starea tehnică a drumurilor (degradarea învelişului asfaltic, existenţa gropilor) 
aflate în aria teritorială a sectorului 6, transmiţând instituţiilor specializate deficienţele constatate în 
vederea remedierii acestora; 
6. Verifică şi întocmeşte note de constatare cu privire la legalitatea amplasamentelor, aprobate pentru 
activităţi de comerţ, prestări servicii şi altele (ocuparea domeniului public cu tonete, gherete sau alt tip 
de mobilier urban, construcţii provizorii, garaje, organizări de şantier, panouri publicitare, etc);   
7.Notificǎ administratorii de reţele în cazul în care aceştia nu au respectat termenele declarate pentru 
execuţia lucrărilor de intervenţie în domeniul public în vederea finalizării acestora;  
8.Comunicǎ organelor competente din cadrul Primǎriei Municipiului Bucureşti situaţiile constatate în 
teren în care administratorii de reţele încalcă legislaţia privind lucǎrile tehnico-edilitare în vederea 
aplicǎrii de sancţiuni; 
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9. Verificǎ legalitatea ocupării domeniului public cu tonete, gherete sau orice alt tip de mobilier urban; 
10. Verificǎ în teren şi soluţioneazǎ sezizǎrile primite privind administrarea domeniului public şi 
privat al statului de pe raza administrative-teritorială a sectorului 6; 
11.Verifică lucrările de construcţii ce se realizează pe domeniul public al sectorului 6, întocmind, în 
cazul nerespectării prevederilor legale, note informative pe care le înaintează organelor abilitate; 
12. Întocmeşte rǎspunsuri la corespondenţa repartizatǎ de către şeful biroului; 
13. Urmăreşte ca ieşirea în exterior a oricǎrei adrese, situaţii, etc.sǎ se facǎ numai prin registratura 
generalǎ a unitǎţii cu aprobarea obligatorie a conducerii; 
14. Aplică cerinţele Programului de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern 
Managerial la nivelul biroului; 
15. Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsitemului de control intern/ managerial; 
16. Elaborează şi actualizează procedurile pentru activităţile proprii biroului conform cadrului 
procedural; 
17. Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul biroului; 
18. Colaborează cu toate direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul Primăriei Sector 
6, cu autoritaţi şi instituţii publice cu activitate de control (instituţiile descentralizate ale Consiliului 
Local Sector 6, Primăria Municipiului Bucureşti);  
19. Executǎ şi alte sarcini trasate de cǎtre şefii ierarhici superiori, care prin natura lor sunt de 
competeţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile biroului; 
20. Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform cadrului procedural; 
21. Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul biroului; 
22. Respectǎ prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentului Intern precum 
şi prevederile legale în vigoare. 
 
Coordonate de contact: 
Adresa de corespondenţă: Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti. 
Telefon/Fax: 0376.204.438, Email: prim6@primarie6.ro  
Persoane de contact:  
Ionescu Veronica, Consilier - Serviciul Managementul Resurselor Umane. 
Mărgineanu Tamara – Silvia, Inspector - Serviciul Managementul Resurselor Umane. 
 

SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

ŞEF SERVICIU 
SABINA SAFTA 

 
                      Întocmit: 
                              Inspector,  

Mărgineanu Tamara-Silvia 
 
 


