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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Serviciul Managementul Resurselor Umane 

A N U N Ţ 
În temeiul art. 618 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare,  Primăria Sectorului 6 

 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante astfel: 

 

• 1 post de consilier clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Corp Control Primar, 

Direcția Generală Corp Control Primar și Administrație Publică; 

• 1 post de consilier clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Biroul Unic, Direcția 

Generală Comunicare și Relații Publice; 

• 1 post de referent clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Monitorizare și Control 

Domeniu Public, Direcţia Generală Corp Control Primar și Administrație Publică; 

• 1 post de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Economic, Direcția 

Generală Economică; 

• 1 post de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Derulare Contracte, 

Direcția Generală Investiții; 

• 1 post de consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Cadastru Fond 

Funciar, Direcția Tehnică. 

 

Desfăşurarea concursului: 

• Proba scrisă – 16.01.2020, ora 1000; 

• 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 apariţiei anunţului pe 

pagina de internet a instituţiei noastre şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în 

intervalul 16.12.2019 - 06.01.2020. 

Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 

depunere a dosarelor, respectiv în perioada 07.01.2020 – 13.01.2020 şi rezultatul acesteia se va afişa la 

sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.primarie6.ro .  

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de 465 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu excepția evaluării psihologice prevăzută la art.465 alin.(1) lit.”e”:  

Dosarul de înscriere depus de către candidaţi la concursul de recrutare, va conţine în mod 

obligatoriu următoarele documente: 

a) formularul de înscriere (se pune la dispoziţie candidaţilor din oficiu, prin publicare pe pagina de 

internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum 

şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în 

format letric, la Registratura Generală - Serviciul Biroul Unic); 

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 
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d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi 

perfecţionări; 

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, 

management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz; 

f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care 

să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;  

Adeverinţele care au alt format decât modelul tip publicat pe pagina de internet, trebuie să cuprindă 

elemente similare acestuia, 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; 

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medical de familie al candidatului; 

h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor 

publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se 

testează prin probă suplimentară; 

i)  cazierul judiciar; 

j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al 

Securităţii sau colaborator al acesteia. 

 

      Actele mai sus menţionate, se prezintă în copii legalizate sau copii însoţite de documentele originale 

şi se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 

• Condiţii de participare pentru funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, grad 

profesional debutant din cadrul Serviciului Corp Control Primar, Direcția Generală Corp 

Control Primar și Administrație Publică: 

1) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau echivalentă în domeniul științe economice sau 

științe administrative; 

2) Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -. 

 

Bibliografie concurs: 

➢ Constituţia României, republicată; 

➢ O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

➢ O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

-  Partea I - Dispoziţii generale, de la art.1-13; 

-  Partea III - Administrația publică locală, de la art.75 - 248; 

➢ O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

➢ Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

➢ Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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➢ Legea nr.51/2006, serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

➢ Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților 

publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și 

completările ulterioare; 

➢ Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu 

modificările și completările ulterioare; 

➢ O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Atribuţiile postului prevăzute în fişa postului: 

1. Asigură îndeplinirea obiectivelor generale ale instituţiei Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, 

evaluarea sistematică şi menţinerea, la un nivel considerat acceptabil, a riscurilor asociate structurilor, 

programelor, proiectelor sau operaţiunilor specifice compartimentelor aparatului de specialitate al Primăriei 

Sectorului 6; 

2.Primeşte, verifică şi răspunde în termenul legal petiţiilor ce sunt repartizate serviciului; 

3.Execută dispoziţiile Primarului Sectorului 6 privind declanşarea acţiunilor de control, şi solicită note 

explicative şi relaţii de la persoanele controlate, documente şi acte oficiale, în vederea analizării şi 

concluzionării în rapoartele de control; 

4.Colaborează cu celelalte direcţii/servicii/birouri/compartimente din cadul aparatului de specialitate al 

Primarului Sectorului 6, în vederea definitivării acţiunilor de control; 

5.Urmăreşte şi controlează modul în care sunt aduse la îndeplinire prevederile tuturor actelor normative 

emise de autorităţile statului, a hotărârilor adoptate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 

Consiliul Local al Sectorului 6, precum şi a dispoziţiilor emise de Primarul Sectorului 6, de toate 

departamentele; 

6.Controlează modul de aplicare a strategiilor şi de îndeplinire a sarcinilor de serviciu specifice fiecărui 

departament; 

7.Ţine sub strictă evidenţă dosarele întocmite în urma controalelor efectuate şi răspunde direct de 

confidenţialitatea lor;  

8.Supraveghează realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor compartimentelor aparatului 

de specialitate al Primarului Sectorului 6, stabilite în concordanţă cu propria lor misiune, în condiţii de 

legalitate, eficienţă, eficacitate şi economicitate în vederea protejării fondurilor publice împotriva 

pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei; 

9.Primeşte formularul de constatare şi raportare a iregularităţilor întocmit de către compartimentul de audit 

public intern al instituţiei, în condiţiile legii, în cazul identificării unor  iregularităţi sau posibile prejudicii;  

10.Urmăreşte modul de punere în aplicare a dispoziţiilor emise în cauză şi monitorizează rezultatele 

obţinute în urma punerii în executare a acestora;  

11.Verifică îndeplinirea, în termenele stabilite, a măsurilor dispuse în somaţiile emise şi repartizate de către 

Primarul Sectorului 6; 

12.Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial,  la nivelul 

serviciului;  

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

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

15.Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul serviciului; 
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16.Păstrează confidenţialitatea şi secretul conţinutului petiţiilor (altele decât cele care pot fi comunicate, 

conform legii); 

17.Elaborează şi actualizează procedurile pentru activităţile proprii serviciului conform cadrului 

procedural; 

18.Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către şeful ierarhic superior, care, prin natura lor, sunt de 

competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile serviciului. 

 

• Condiţii de participare pentru funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, grad 

profesional debutant din cadrul Serviciului Biroul Unic, Direcția Generală Comunicare și 

Relații Publice: 

1) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

2) Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: - 

 

Bibliografie concurs: 

➢ Constituţia României, republicată; 

➢ O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

➢ O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

- Partea I - Dispoziţii generale, de la art.1-13; 

-  Partea III - Administrația publică locală, de la art.75 - 248; 

➢ O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

➢ Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

➢ H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Legea nr. 16/1996 privind Arhivelor Naţionale, cu modificările și completările ulterioare 

➢ H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în 

activitatea de relații cu publicul, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Ordinul S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Atribuţiile postului prevăzute în fişa postului: 

1. Discută cu cetăţenii atât la ghişeu cât şi telefonic pentru identificarea şi descifrarea nevoilor acestora, îi 

consiliază şi îi îndrumă în vederea rezolvării problemelor pentru care accesează serviciile administraţiei 

publice locale către departamentul sau funcţionarul specialist în a cărui arie de competenţă se încadrează 

tipul de solicitare a petentului sau după caz către alte instituţii abilitate;  

2. Primeşte direct sau prin corespondenţă (poştă, curier, fax, e-mail), înregistrează computerizat în 

programul informatic care deserveşte activitatea de registratură şi repartizează (distribuie) printr-un registru 

de evidenţă, în funcţie de obiectul acestora (către conducerea instituţiei, direcţiile, serviciile, birourile sau 

compartimentele de specialitate, sprea fi soluţionate), toate documentele, corespondenţa, petiţiile (cererile, 

reclamaţiile, sesizările sau propunerile), solicitările, adresele, facturile, dosarele, citaţiile, etc., adresate 
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Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de către petenţi persoane fizice, organizaţii, instituţii locale şi 

centrale, instanţe, ONG-uri, etc.); 

3. Înregistrează documentele ieşite, emise de instituţie ori întocmite pentru uz intern, după caz; 

4. Păstrează evidenţa lucrărilor intrate/ieşite în/din serviciu; 

5. Asigură redirecţionarea petiţiilor greşit adresate Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, printr-o adresă 

de înaintare, către autorităţile sau instituţiile publice în a căror atribuţii intră rezolvarea problemelor 

semnalate în petiţii şi monitorizează răspunsurile acestora; 

6. Expediază corespondenţa prin poştă, prin tarifare la greutate şi la modul de expediere (scrisoare simplă, 

recomandată, recomandată cu confirmare de primire, scrisoare cu valoare declarată, etc.), pe borderouri 

poştale, reprezentând contravaloarea taxelor din cont avans, care sunt justificate la sfârşitul fiecărei luni 

către Serviciul Economic; 

7. Primeşte, cu procedura de rigoare, citaţiile, hotărârile, sentinţele penale/civile, le înregistrează în 

registrele speciale pentru citaţii şi le distribuie către Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ, către 

Serviciul Autoritate Tutelară, sau, după caz, către serviciile publice deconcentrate din subordinea 

Consiliului Local; 

8. Primeşte, înregistrează în registrul special procesele verbale de amendă sosite prin corespondenţă şi le 

expediază către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 6; 

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. 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); 

11. Asigură informarea cetăţenilor asupra activităţii Consiliului Local Sector 6 şi a Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti; 

12. 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; 

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. 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; 

16. Întocmeşte cel puţin anual sau ori de câte ori se solicită un raport de activitate; 

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. Participă la alte acţiuni şi activităţi delegate; 

21. Îndeplineşte orice alte atribuţii date 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. 
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• Condiţii de participare pentru funcţia publică de execuţie de referent clasa III, grad 

profesional superior din cadrul Biroului Monitorizare și Control Domeniu Public, Direcţia 

Generală Corp Control Primar și Administrație Publică: 

1) Studii liceale, respective studii medii liceale,finalizate cu diploma de bacalaureat; 

2) Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani. 

 

Bibliografie concurs: 

➢ Constituţia României, republicată; 

➢ O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

➢ O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

- Partea I - Dispoziţii generale, de la art.1-13; 

-  Partea III - Administrația publică locală, de la art.75 - 248; 

➢ O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

➢ Legea nr.101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

➢ O.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

➢ Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Legea nr.51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Atribuţiile postului prevăzute în fişa postului: 

1. Verificǎ modul de întreţinere şi utilizare a domeniului public şi privat al 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 convenţionale conform legislaţiei în vigoare; 

2. Verificǎ modul în care se realizeazǎ salubrizarea în sector, efectuatǎ de cǎtre operatorul de salubrizare, 

conform Contractului de Salubrizare încheiat cu  Primăria Municipiului Bucureşti, dat în gestiune directă 

Primăriei Sectorului 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 executa “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 mobilierului urban etc.), 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, tranmiţând insttuţiilor  specializate deficienţele constatate în vederea remedierii 

acestora; 

6. 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; 
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7. Comunicǎ organelor competente din cadrul Primǎriei Municipiului Bucureşti situaţiilor constatate în 

teren în care administratorii de reţele încalca legislaţia privind lucǎrile tehnico-edilitare, în vederea aplicǎrii 

de sancţiuni; 

8. Verifica legalitatea ocuparii domeniului public cu tonete, gherete sau orice alt tip de mobilier urban; 

9. Verifica in teren si solutioneaza sesizarile  primite privind administrarea domeniului public si privat al 

statutului de pe raza sectorului 6; 

10. Întocmeşte rǎspunsuri la corespondenţǎ repartizatǎ de catre seful biroului; 

11. Urmăreşte ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaţii, etc. să se facă numai prin registratura generală 

a unităţii cu aprobarea obligatorie a conducerii; 

12. Aplică cerinţele Programului de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial 

la nivelul biroului; 

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

14. Elaborează şi actualizează procedurile pentru activităţile proprii biroului conform cadrului procedural; 

15. Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul biroului; 

16. Colaborează cu toate direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul Primăriei Sector 6, cu 

autorităţi şi instituţii publice cu activitate de control (instituţiile descentralizate ale Consiliului Local Sector 

6, Primăriei Municipiului Bucureşti ); 

17. Execută şi alte sarcini trasate de către şefii ierarhici superiori, care prin natura lor sunt de competenţa 

sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile biroului; 

18. Respectă prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentului Intern precum şi 

prevederile legale în vigoare. 

 

• Condiţii de participare pentru funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, grad 

profesional superior din cadrul Serviciului Economic, Direcția Generală Economică: 

1) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe 

economice sau științe administrative; 

2) Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani. 

Bibliografie concurs: 

➢ Constituţia României, republicată; 

➢ O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

➢ O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

- Partea I - Dispoziţii generale, de la art.1-13; 

-  Partea III - Administrația publică locală, de la art.75 - 248; 

➢ O.M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor, precum și organizarea, evidența și raportarea 

angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Legea nr.82/1991 a contabilității, cu modificările și completările ulterioare. 
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Atribuţiile postului prevăzute în fişa postului: 

1. Prezintă Curţii de Conturi a Municipiului Bucureşti situaţiile şi documentele solicitate de controlorii 

abilitaţi, cu ocazia controalelor anuale şi tematice realizate de acestă instituţie de control a Ministerului 

Finanţelor Publice în vederea verificării modului de cheltuieli a banilor publici; 

2. Organizează şi urmăreşte, împreună cu şefii celorlalte compartimente de resort, derularea activităţii de 

inventariere anuală a întregului patrimoniu; 

3. Întocmeşte situaţiile statistice pentru Consiliul Local Sector 6, solicitate lunar de Institutul Naţional de 

Statistică; 

4. Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul serviciului; 

5. Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii; 

6. Urmărește și asigură respectarea dispozițiilor legale în utilizarea veniturilor proprii și a celor 

subvenționate de la bugetul de stat; 

7. 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. 

 

• Condiţii de participare pentru funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, grad 

profesional superior din cadrul Serviciului Derulare Contracte, Direcția Generală 

Investiții: 

1) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

       2)Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani. 

Bibliografie concurs: 

➢ Constituţia României, republicată; 

➢ O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

➢ O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

-  Partea I - Dispoziţii generale, de la art.1-13; 

-  Partea III - Administrația publică locală, de la art.75 - 248; 

➢ H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările 

și completările ulterioare; 

➢ H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

➢ O.U.G. nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Atribuţiile postului prevăzute în fişa postului: 

    1. Face propuneri în funcţie de solicitările petenţilor în vederea elaborării planului de investiţii;   

    2. Analizează informațiile primite de la șeful de serviciu și propune modul de rezolvare; 

    3. Întocmește procedurile operaționale/sistem privind activitățile desfășurate în cadrul serviciului; 

    4. Emite ordine de începere a lucrărilor pentru contractele repartizate; 
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    5. Asigură derularea contractelor de investiţii pentru lucrări de reabilitare sistem rutier, lucrări de 

reabilitare termică, lucrări de extindere reţele publice de apă şi canalizare; 

6. Redactează prin operare pe PC toate documentele și actele ce se referă la activitatea proprie; 

7. Colaborează cu proiectanții pentru întocmirea memoriului tehnic ce însoțește nota de fundamentare 

pentru întocmirea actului adițional la contract;  

8. Verifică în teren respectarea documentaţiei de execuţie şi proiectul tehnic elaborate în scopul execuţiei 

lucrărilor; 

     9. Efectuează controlul privind stadiul fizic al lucrărilor şi finalizarea acestora potrivit documentaţiilor 

elaborate şi autorizate;    

    10. Asigură efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor şi recepţiilor finale în comisia constituită 

potrivit reglementărilor în vigoare; 

    11. Verifică concordanţa dintre proiectul tehnic şi devizul ofertă; 

    12. Verifică corectitudinea întocmirii situaţiilor de lucrări în funcţie de stadiul fizic al acestora şi propune 

spre plată valorile sitaţiilor de lucrării; 

    13. Urmăreşte realizarea şi darea în folosinţă la termenele planificate a investiiţilor; 

    14. Urmărește și verifică la constructor elaborarea “Cărții tehnice a constructiei”; 

15.Îndeplineşte orice alte sarcini primite din partea Directorului Direcţiei pentru bunul mers al activităţii. 

 

• Condiţii de participare pentru funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, grad 

profesional principal din cadrul Serviciului Cadastru Fond Funciar, Direcția Tehnică: 

1) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

2) Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani. 

Bibliografie concurs: 

➢ Constituţia României, republicată; 

➢ O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

➢ O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

-  Partea I - Dispoziţii generale, de la art.1-13; 

-  Partea III - Administrația publică locală, de la art.75 - 248; 

- Partea a V a, Titlul I, Capitolul III -de la art.297-301, de la art.332 – art.334, de la art.349-

art.351. 

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

➢ Legea nr.7/1996 cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

➢ Legea 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 și completările ulterioare. 

Atribuţiile postului prevăzute în fişa postului: 

1. Verifică documentele anxate la cererile referitoare la situaţia juridică a imobilelor prin care se solicită 

emitterea de certificate de urbanism, a documentaţiilor PUZ/PUD, avize ale primarului sau autorizaţii de 

construire/desfiinţare; 

 2. Întocmește, în funcţie de evidenţele detinuţe şi de actele de proprietate, referatul de specialitate privind 
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situaţia juridică a imobilelor în vederea emiterii certificatelor de urbanism, a documentaţiilor PUZ/PUD, 

avize ale primarului sau autorizaţii de construire/desfiinţare; 

3. Ţine evidenţa imobilelor care au facut obiectul sentinţelor civile, a dispoziţiilor de primar etc. şi 

întocmeşte răspunsuri privind luarea în evidenţa a acestora; 

4. Actualizează şi exploatează datele privind evidenţele imobilelor situate pe teritoriul administrativ al 

sectorului 6 şi actualizează baza de date grafică şi nongrafică; 

5. Actualizează şi materializează în format electronic incintele imobilelor situate pe teritoriul administrativ 

al sectorului 6, în funcţie de actele de proprietate, planuri anexă şi ridicări topografice avizate de Oficiul de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucuresti, certificate de numerotare etc; 

6. Gestionează baza de date cuprinsă în decretele de expropriere, donaţii şi alte acte normative prin care s-a 

făcut preluarea sau transferul unor imobile anterior anului 1990; 

7. Verifică pe teren situația reală a imobilelor, în funcție de planurile topografice scara 1/2000 și scara 

1/500, a ridicărilor topografice avizate de Oficiul de Cadastru al municipiului București, a actelor de 

proprietate etc 

8. Întocmeşte, în funcţie de evidenţele deţinute, răspunsuri către petiţionari, instituţii, instanţe de judecată 

etc. referitoare la situaţia juridică actuală a imobilelor; 

9. Ţine evidenţa modificărilor şi atribuirilor de denumiri pentru artere de circulaţie, efectuate conform 

prevederilor legale şi întocmeşte răspunsuri privind numerotarea şi renumerotarea imobilelor şi a 

schimbării denumirilor arterelor de circulaţie de pe teritoriul administrativ al sectorului 6; 

10. Răspunde de corectitudinea actelor întocmite în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

11. Îndeplinește și alte sarcini suplimentare trasate de șefii ierarhici superiori și conducerea Primăriei 

Sector 6; 

12.Participă la activitățile programului cu publicul dând îndrumări și consultații privind situația lucrărilor 

din domeniul de activitate; 

13. Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial, la nivelul     

      serviciului; 

14.Realizează operațiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial; 

15.Identifică și evaluează factorii de risc pentru activitățile proprii, conform cadrului procedural; 

16.Completează și actualizează registrul riscurilor la nivelul postului. 

 

Coordonate de contact: 

Adresa de corespondenţă: Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti. 

Telefon/Fax: 0376.204.437, Email: oanaenache@primarie6.ro. 

Persoana de contact: Enache Valentina-Oana, Consilier juridic - Serviciul Managementul Resurselor 

Umane. 

 

SERVICIUL MANAGEMENTUL 

RESURSELOR UMANE 

   ŞEF SERVICIU 

                                                                 SABINA SAFTA   

 
                    Întocmit: 
               Consilier juridic 

           Enache Valentina-Oana 
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