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UAT MUNICIPIUL MOTRU ORGANIZEAZA CONCURS
PENTRU OCUPAREA DE FUNCTil PUBLICE

in cadrul Aparatului de Specialitate al primarului, respectiv:

A. Functie publici de conducere - $ef serviciu, Clasa I, Grad profesionat II din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Serviciul Fond Funciar,
Registrul Agricol, Cadastru Agricol - gtatul de funcfii aI Aparatului de
Specialitate al Primarului valabil incepdnd cu data de lO.O7.2Ol7 (aprobat prin
Hotererea Consiliului Local Motru nr. 114105.07.2017, cu modificirile Ei
completiirile ulterioare) - Pozilia nr. 85 din $tatul de funclii.

B. Functie nublictr de conducere - $ef serviciu, Clasa I, Grad profesional II din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Serviciul Urbanism,
Amenajarea Teritoriului, Investi{ii, Autorizdri, Disciplina in Construclii -
$tatul de funcfii al Aparatului de Specialitate al Primarului valabil incepdnd
cu data d,e 10.07.2017 (aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Local Motru nr.
114105.07 .2017 , cu modificdrile qi completdrile ulterioare) - pozilia nr. 60 din
$tatul de func1ii.

C. Functie oublicl de conducere - $ef serviciu, Clasa I, Grad profesional II din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Serviciul Coordonare
Servicii Publice, Lucriri Publice, Protecfia Mediutui - $tatul de func(ii al
Aparatului de Specialitate al Primarului valabil incepdnd cu data de 10.07.2017
(aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Local Motru nr. ll4/05.07.2017, cu
modificdrile qi completirile ulterioare) - Pozilia nr. 69 din $tatul de funclii.

D. Functie oublici de executie - Consilier Clasa I Grad profesional Asistent din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Serviciul Relafii cu publicul,
Administrativ, Arhivii - Compartimentut Relafii cu publicul - gtatul de
funcfii al Aparatului de Specialitate al Primarului valabil incepAnd cu data de
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Data publicirii: 20.04.2021, ora 08,00

CONCURS - Recrutare: 7 functii publice vacante din cadrut UAT
Municiniul Motru:

3 functii publice de conducere si 4 functii publice de executie
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10.07.2017 (aprobat prin Hotirdrea Consiliului Local Motru nr. 114105.07 .2017.
cu modificdrile qi completlrile ulterioare) - Pozilia nr. l4 din $tatul de funcgii.

E. Functie nublici de executie - Referent Clasa III Grad profesional Asistent din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Serviciul Relatii cu publicul,
Administrativ, Arhivl - Compartimentul Relafii cu Romii - $tatul de funcgii
al Aparatului de Specialitate al Primarului vatabil incepdnd cu data de
10.07 .2017 (aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Local Motru nr. 114105.07.2017.
cu modificdrile gi completlrile ulterioare) - Poziqia nr. 28 din gtatul de funclii.

F. Functie publici de executie - Inspector clasa I Grad profesional Asistent din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Serviciul Coordonare
Servicii Publice, Lucriri Publice, Protec(ia Mediului - Compartimentul
Lucriri Publice, Urmirire Contracte - $tatul de funcfii al Aparatului de
Specialitate al Primarului valabil inceprind cu data de 10.07.2017 (aprobat prin
Hotdrirea consiliului Local Motru nr. l14/05.07.2017. cu moaificarile si
completdrile ulterioare) - Pozilia nr. 70 din $tatul de funclii.

G. f'unctie oublici de executie - Referent clasa III Grad profesional Superior
din cadrul Aparatutui de Specialitate al primarului - Serviciul Asistenfi 9i
Protecfie Socialr - Compartimentul Asistenli qi protecfie Sociatr - gtatul d-e
funcfii al Aparatului de Specialitate ar primarului valabil incepand cu data de
10.07.2017 (aprobat prin HotdrArea Consiliului Local Motru nr. 114105.07.2017.
cu modificirile qi completdrile ulterioare) - pozilia nr. 180 din $tatul de funclii.

Poate participa la concurs persoana care indeplinegte urmitoarele CONDITII DE
PARTICIP ARE:

I CONDITII GENERALE (conform art. 465 atin.(l) din OUG nr. 51tt20tg
privind Codul administrativ):

a) are cetZl1enia romAn5 9i domiciliul in Rom6nia;
b) cunoaqte limba romAn6, scris gi vorbit;
c) are vdrsta de minimum 18 ani implinili;
d) are capacitate deplind de exerciliu;
e) este apt din punct de vedere medical gi psihologic sE exercite o func[ie
publici. Atestarea stirii de senetate se face pe bazd de examen medical de
specialitate, de cdtre medicul de familie, respectiv pe bazl de evaluare
psihologicd organizatd, prin intermediul unitdlilor specializate acreditate in
condiliile legii;
f; indeplineqte condiliile de studii gi vechime in specialitate prevlzute de lege
pentru ocuparea funcliei publice;
g) indeplineqte condiliile specifice, conform figei postului, pentru ocuparea
funcliei publice;
h) nu a fost condamnat6 pentru sivar$irea unei infracliuni contra umanitdlii.
contm statului sau contra autoritelii, infracliuni de coruplie sau de serviciu.
infracliuni care impiedicd infEptuirea justiliei, infractiuni de fals ori a unei
infracliuni sdvargite cu intenlie care ar face-o incompatibilr cu exercitarea
funcliei publice, cu exceplia situaliei in care a intervenit reabilitarea, amnistia
post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o func1ie publicd sau de a exercita
profesia ori activitatea in executarea clreia a sdvdrgit fapta. prin hotirdre
judecdtoreascd definitivI, in condiliile legii;

)



j) nu a fosl destituitA dintr-o funclie publicd sau nu i-a incetat contractul
individual de muncd pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani:
k) nu a fost lucritor al Securitalii sau colaborator al acesteia in condiliile
prevazute de Iegislalia specifici.

2. COI\IDITII SPECIFICE, caz;fzr rm HG nr-299/2020:

A. Functie oublictr de conducere - $ef serviciu, Clasa I, Grad profesional II din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Serviciul Fond Funciar,
Registrul Agricol, Cadastru Agricol

a) Studii necesare pentru ocuparea funcliei publice de conducere:
. Studii universirare de licenli absolvite cu diplomi de licenl6 sau

echivalentd in domeniul: agronomie. ingineria gi managementul 'in

agriculturi ;i dezvoltare rurali. inginerie geodezici.
. si fie absolvent cu diplomd ai studiilor universitare de master in domeniul

administraliei publice. management sau in specialitatea studiilor necesare
ocuplrii funcliei publice. sau cu diplomi echivalenti conlorm prevederilor
art. 153 alin. (2) din Legea educaliei nalionale nr. l/2011. cu modificdrile qi
completdrile ulterioare - in domeniul agronomie. ingineria gi
managementul in agriculturt qi dezvoltare rurali- inginerie geodezic6.

bt Conditiile de vechime:
o 5 ani in specialitatea studiilor necesare exerciErii funcliei publice.

PROBA SCRTSi SE V-.{ SUSTTNE iN
IN D-A.

DATA DE 24.05.202I, OR{ I OOO, RESPECTI\" INTERVII-IL
TA DE 26.05.2021, ORA l0m.

LA SEDII|L PRI]\IARIEI ]!TUN. }IOTRU. BD. CARII , \R. r. \tt \. ]IoTRt. Jt D. coRJ

PROBA SCRISi SE vA St Sl-t\E i
I\D

N DATA DE 2LI.OS.2O2I. ORA I OOO. RESPECTII'. I}..TERVII L
ATA DE 26.05.2021, OR{ 1000.

LA SEDIL L PRI\IiRIEI Ut \. ]\IOTRT, BD. G,iRII, \R. I. \IT \. }IO'rRT . JT D. CORJ

C. Functie oublici de conducere - gef seniciu, Clasa I, Grad profesional II din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Sen.iciul Coordonare
Servicii Publice, Lucriri Publice, Protectia Mediului

a) Studii necesare penrru ocuparea funcliei publice de conducere:

J

B. Functie oublicii de conducere - $ef serviciu, Clasa I, Grad profesional II din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Serviciul Urbanism,
Amenajarea Teritoriului, Investitii, Autoriziri, Disciplina in Constructii

a) Studii necesare pentru ocuparea func{iei publice de conducere:
o Studii universitare de licenti absolvite cu diplomd de licentd sau

echivalentd in domeniul arhitecturii. urbanismului. constructiilor si
instalatii lor pentru constructi i :

. sa fie absolvent cu diplomi ai studiilor universitare de master in domeniul
administraliei publice. managemenr sau in specialitatea studiilor necesare
ocupirii funcliei publice. sau cu diplomi echivalenti conform prevederilor
art. 153 alin. (2) din Legea educaliei nalionale nr. l/2011. cu rnodificArile
gi completarile ulterioare - in domeniul arhitecturii. urbanismului.
constructiilor li instalatiilor pentru consrruclii:

b) Conditiile de vechime:
. 5 ani in specialitatea studiilor necesare erercit6rii funcliei publice.
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. Studii universitare de licentA absolvite cu diplomi de licenli sau

echivalentii in domeniul: $tiinta mediului. inginerie civilS" ingineria
instalatiilor, inginerie electrici- inginerie mecanictr.

. si fie absolvent cu diplom[ ai studiilor universitare de master in domeniul
administraliei publice. management sau in specialitatea studiilor necesare
ocupirii functiei publice. sau cu diploml echivalenti conform prevederilor
art. 153 alin. (2) din Legea educaliei nationale nr. 11201l. cu modificdrile
qi completirile ulterioare - in domeniul: ;tiinla mediului. inginerie civila"
ingineria instalatiilor, inginerie electrici- inginerie mecanici.

b) Condiliile de vechime:
o 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitiirii funcliei publice,

PROBA SCRTSA SE vA Sl ST|\E iN DATA DE 2{.05.202I, OR{ IOfiI, RESPECTIV. INTERVIUL
iN D-{TA DE 26.0s.2021, oR{ looo,

LA SEDIUL PRINTARIEI MUN. IIIOTRU, BD. CiRII, \R I, MUN. MOTRU, JUD. GORJ

D. Functie publicl de executie - Consilier Clasa I Grad profesional Asistent din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Serviciul Relafii cu Publicul,
Administrativ, Arhivi - Compartimentul Relafii cu Publicul

a) Studii necesare pentru ocuparea funcliei publice de execulie:
r Studii universitare de licen{a absolvite cu diploma de licenli sau

echivalentii in domeniul economie. adminisffarea afacerilor. contabilitate-
drept. administralie publicS. managemenr

b) Conditiile de vechime:
o I an in specialitatea studiilor necesare exercitirii funcgiei publice.

PROBA SCRISA SE VA SUSTINE iN DATA DE 2,1.0s.202t, ORA l0m, RESPECTTV. INTERVTUL
i\ DATA DE 26.05.2021, oRA. t ooo.

T,A ST]DIT L PRI\IiRIEI }IT'\. \IOTRI.. BD. CiRII. \R. I. \IT'\. IIOTRT . JT D. CORI

E. Functie publicii de executie - Referent Clasa III Grad profesional Asistent din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Serviciul Relafii cu Publicul,
Administrativ, ArhivI - Compartimentul Rela(ii cu Romii

a) Studii necesare pentru ocuparea funcliei publice de executie:
. Studii liceale. respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomd de

bacalaureat:
o Recomandare de la Biroul Judetean pentru Romi din cadrul Institutiei

Prefectului - Judetul Corj si a organizatiilor de romi dinjudetul Corj
b) Conditiile de vech irne:

o I an in specialitatea studiilor necesare exercirArii funcliei publice.

PROB,.{ S('RISi sE YA St',STtNE ir DATA DE 2{.05.202t, OR{ I ooo. RESPECT|\'. IYrER|tt L
ix olr.t oe zo.os.2o2l. oRA t ooo.

F. Functie publici de executie - Inspector Clasa I Grad profesional Asistent din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Serviciul Coordonare
Senicii Publice, Lucriiri Publice. Protecfia Mediului - Compartimentul
Lucriri Publice. Urmirire Contracte

a) Studii necesare pentru ocuparea funcliei publice de e\ecutie:

.l

LA SEDIT]L PruMARTEI MUN. MOTRU, BD. G/iR]I, NR. I, IVIUN. MOTRU, JUD. GORJ 
I



. Studii universitare de licenld absolvite cu diploml de licenld sau
echivalentZi in domeniul economie, administrarea afacerilor, contabilitate,
inginerie civili, ingineria instalaliilor, inginerie electrici, inginerie
mecanicS, inginerie qi management;

b) Condiliile de vechime:
o I an in specialitatea studiilor necesare exercitirii funcliei publice,

PROBA SCRIS;. SE VA SUSTINE iN Olra DE 24.05.202t, ORA 1000, RESPECTIV, |NTERV|UL
iN DATA DE 26.0s.202t, oRA to*,

LA SEDIUL PRtMinlrt VUN. MOTRU, BD. CAR , NR. t , M UN. MOTRU, JUD. GORJ

G. Functie publicii de executie - Referent Clasa III Grad profesional Superior
din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Serviciul Asistenfi gi
Protectie Sociali - Compartimentul Asisten{5 gi Protecfie Sociali

a) Studii necesare pentru ocuparea funcliei publice de execulie:
. Studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomi de

bacalaureat;
b) Condiliile de vechime:

. 7 an in specialitatea studiilor necesare exercitdrii funcliei publice.

PROBA SCRTSA SE VA SUSTTNE i
IND

N DATA DE 24.05.202I, ORA IOM, RESPECTIV. INTERVIUL
ATA DE 26.05.2021, ORA tooo,

LA SEDIUL PRIMARIEI MUN. MOTRU , BD. CARII, NR. I, MUN. MOTRU, JUD. GORJ

ded concurs:

. Data demaririi concursului prin Referat de Necesitate - ANUNT PENTRU
ORGANIZAREA CONCURSULUIz 24.03.2021

o Data transmiterii Adresei de inqtiin(are citre ANFP Bucureqti: 29.03.2021. Data Iimiti pentru stabilirea comisiilor de concurs: 12.04.2021
o Data publiciirii pe site-ul ANFP BucureEti: 20.04.2021
. Data publicirii anunfului pe site-ul oficial al Primiriei Municipiului Motru

. Data-limita gi ora pAni la care se pot depune dosarele de concurs:
10.05.2021, ora 15,00.

o Perioada selec{iei dosarelor de concurss 14.05.2021
o I)ata aliqirii rezultatelor selectlrii dosarelor de inscriere: 14.05,2021
o Perioada de depunere a contestatiilor la selec{ia dosarelor: 14,05.2021 -

t7.05.202t
o Perioada de rezolvare a contestafiilor la seleclia dosarelor: 17.05.2021 -

18.05.2021
o Data afiEirii finale a rezultatelor selectirii dosarelor de inscriere: 18.05.2021
. Data sustinerii probei scrise: 24.05.2021
o Perioada de depunere a contestatiilor la proba scrisi: 24.05.2021 - 2S.05.202f
o Perioada de rezolvare a contesta(iilor la proba scrisfl: 25.05.2021 - 26.05.2021
o Data afigirii finale a rezultatelor la proba scrisl: 26.05.2021
o Data sustinerii probei interviu z 26.O5.2021
o Perioada de depunere a contesta(iilor la proba interviu: 26.05.2020 -

27.05,202t

la secliunea concursuri: 20.04.2021motru.rola adresa www.p
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a Perioada de rezolvare a contesta(iilor la proba interviu: 27.05.2020 -
28.05.202r
Dataa

In vederea participirii la concurs candidatii vor depune 6ni la data de 10. 02r
ora 15,00 la sediul UAT MUNICIPIUL MOTRU - PRIMARIA MUNICIPIULUI
MOTRU, Bd. Girii, nr. I din municipiul Motru, judeful GORJ respectiv Serviciut
RUIPPC - Compartimentul Resurse Umane, urmltoarele documente:

' Formular de inscriere tipizat, completat gi inregistrat la Secretariatul Primlriei
Municipiului Motru (Modelul tipizat se afli la sediul Primlriei Municipiului
Motru - Serviciul RUIPPC - Compartimentul Resurse Umane) ;. Copiile de pe diplomele de studii gi alte acte care atest5 efectuarea unor
specializdri, atestate cerute prin condiliile specifice de participare;t Recomandare de la Biroul Judelean pentru Romi din cadrul Instituliei Prefectului -
Judepl Gorj qi a organizaliilor de romi din judelul Gorj (pentru ocuparea postului
de Referent Clasa III Grad profesional Asistent din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului - Serviciul Relalii cu Publicut, Administrativ, Arhivd -
Compartimentul Relalii cu Romii),

. Copie Buletin de identitate sau Carte de identitate;. Copie Certificat de naqtere;

' AdeverinfA medicall care sa ateste starea de sindtate corespunzatoare eliberata cu
cel mult 6 luni anterior deruldrii concursului din care sd rezulte cd este apt din
punct de vedere medical 9i psihologic sd exercite o funclie publici. Atestarea stdrii
de sAnatate se face pe bazd de examen medical de specialitate, de cdtre medicul de
familie, respectiv pe bazd de evaluare psihologicd organizatd prin intermediul
unitdgilor specializate acreditate in condiliile legii;. Copia cametului de muncd, conformi cu originalul, sau, dupd caz, o adeverinli
care sa ateste vechimea in munci, in meserie gi/sau in specialitatea studiilor;. Cazierjudiciar;

' Declaralie pe propria rdspundere legalizatd din care sd reiese ci nu a fost lucrdtor
al Securit6lii sau colaborator al acesteia, in condiliite prevdzute de legislalia
specifici

' Curriculum vitae european intocmit dupd Modelul tipizat aflat la sediul Primlriei
Municipiului Motru - Serviciul RUIPPC - Compartimentul Resurse Umane.

Notd:
Actele vor fi depuse intr-un dosar plastic.
Actele necesare vor fi insolite de actele originale pentru legalitate.
Actele necesare vor Ji indosoriate tn ordinea de mai sus.
In cazul schimbdrii numelui, documentele prevdzute mai sus se depun insolite
de documente care justificd acest lucru (copii ale cerfirtcatulor de na$tere,
cdsdtorie, etc.).

a

6

finale a rezultatelor: 28.05.2021



TEMATICA - BIBLIOGRAFIA de concurs - conf. ANEXEI a,
ATRIBUTIILE PREVaZUTE il{ rlgA POSTULU! sunt prevazute in cadrut ANEXET b.
Tematica, bibliografia de concurs qi atribu{iile previzute in figa postului se aflI pe

site-ul oficial al Primlriei Municipiului Motru la adresa
rimariamotru , Secfiunea "Informafii de interes ublic - Posturi vacante".

o
Pri 9ef Serviciu RUIPPCt,

Ec. Morega -Cosmirf lng . Piun Maria
AR

rRU

Prezentul ANUNI este publicat
pe Site-ul Oficial al Primiriei Municipiului Motru gi la

Avizierul de la sediul Consiliului Local Motru -
Primiiria Municipiului Motru, Jud, Gorj.

Informafii suplimentare vor fi ob{inute Ia Tel: +4 (0)2.S3/41.05.60
Persoana de contact Ursoniu Nicolae - Consilier Superior RU

e-mail: primaria@orimariamotru.ro
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ANEXA a

CONSTITUTIA ROM NIEI din 2l noiembrie 1991, republicati, cu modificirile gi completdrile
ulterioare;
Titlul l9i lI ale P5r(ii a VI-a din ORDONANTA DE URGENTA nr.57/2019 - privind Codul
administrativ, cu modifi cdrile 5i completarile ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 - privind prevenirea qi sanclionarea tuturor formelor de

discriminare, republicat6, cu modificirile 5i completirile ulterioare;
Legea nr. 202/2002 - privind egalitatea de qanse gi de tratament intre femei 9i bdrbali, republicatS, cu
modificdrile qi complet6rile ulterioare;
LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 - privind finanlele publice locale, cu modifictrrile gi completdrile
ulterioare;
LEGEA nr. l8/1991- Legea fondului funciar, republicat5, cu modificarile !i completarile ulterioare;
ORDIN nr. 2891141n 3251437 ll.136ll .5881312017 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul
de completare a registrului agricol pennu perioada 2015-2019
Legea nr. l/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole qi celor
foresliere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. I 8/1991 9i ale Legii nr. 169/1997 , c\
modificdrile gi completirile ulterioare;
H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribqiile 9i
functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului
qi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum gi punerea in posesie a proprietarilor, cu
modifictrrile 9i completarile ulterioare;
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 manie
1945 - 22 decembrie 1989, republicatl, cu modific6rile 9i completirile ulterioare;
Legea nr.2I3l1998 privind bunurile proprietate publicE, cu modific6rile qi completirile ulterioare;
Legea nr. 7i1996 a cadastrului 9i a publicitAlii imobiliare, republicatA, cu modificSrile gi completirile
ulterioare;
Ordinul nr.600/2018 al Secretariatului General al Guvemului privind aprobarea Codului controlului
intem managerial al entitililor publice.

B. Functie publici de conducere - $ef Serviciu Clasa I, Grad profesional II din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului - Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului,
Investifii, Autoriziri, Disciplina in Constru lt

CONSTITUTIA ROMANIEI d in 2l noiembrie 1991, republicat[, cu modificirile ti completarile
ulterioare;
Tittul I 9i II al€ Pir(ii a Vl-a din ORDONANTA DE URCENTA nr, 57l2}l9 - privind Codul
administrativ, cu modifictrrile gi completarile ulterioare;
Ordonanla Guvernului nr. 137/2000 - privind prevenirea gi sanclionarea tuturor formelor de

discriminare, republicatd, cu modificirile 5i complet6rile ulterioare;
Legea nr. 20212002 - privind egalitatea de 5anse gi de tratament intre femei 9i bdrbali, republicatS, cu
modific[rile gi completarile ulterioare;
LEGE nr. 273 diln 29 iunie 2006 - privind finanlele publice locale. cu modificdrile Ei completarile
ulterioare;
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului gi urbanismul, cu modificirile qi completirile
ulterioare, cu modificarile gi completarile ulterioare;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrArilor de constructii, republicati, cu modificdrile gi

completiirile ulterioare;
Legea nr. l0/1995 privind calitatea in construclii, republicata, cu modificdrile 9i completdrile
ulterioarei
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$ef Serviciu Clasa I, Grad profesional II din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului - Serviciul Fond Funciar, Registrul Agricol,
Cadastru Agricol

A. Functie publicl de conducere -

TEMATICA - BIBLIOGRAFIA de concurs



Hotirerea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.
republicatd, cu modificArile ti completarile ulterioare;
HOTARARE nr. 34312017 - penm: modificarea Horlnirii Guvemului .273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de construclii !i instalatii aferente acestora;
HOTARARE nr. 76611997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;
Ordinul nr. 839/2009 al Ministerului Dezvoltarii Regionale Si Locuinlei pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucririlor de constructii, cu
modifi cErile gi complettrrile ulterioare;
Ordinul nr. 600/2018 al Secretariatului General al Guvernului privind aprobarea Codului controlului
intem managerial al entitalilor publice.

CONSTITUTIA ROM
ulterioare;

NlEl din 2 I noiembrie I991, republicati, cu modifictrrile 9i completdrile

CONSTITUTIA ROM
ulterioare:

lEl din 2l noiembrie 1991, republicattr, cu modificirile ii completarile

Titlul I ti Il ale Pirfii a vt-a din oRDoNANTA DE URGENTA nr. 57120t9 - privind Codul
administratiy, cu modifi cirile 9i completarile ulterioare;
ordonanla Guvernului nr. 137120o0 - privind prevenirea fi sanc(ionarea tuturor formelor de
discriminare, republicat6, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare;
Leo,ea nr. 202no02 - privind egalitatea de ganse 5i de tratament intre femei $i barbati. republicatd, cu
modifi clrile 9i completarile ulterioare;
LEGE nr. 273 dira 29 iunie 2006 - privind finanlele publice locale, cu modific{rile qi completirile
ulterioare;
Legea nr. l0/1995 privind calirarea in construclii. republicata. cu modificirile ti completarile
ulterioare:
HOTARARE nr.766 din 2l noiembrie 1997 - pentru aprobarea unor regulamenre privind calitatea in
construcIii;
HOTARARE nr.343 din l8 mai 2017 - pentru modificarea Hotararii Guvemului nr.27311994 privind
aprobarea Regulamentului de receplie a lucririlor de construcfii li instalatii aferente acestora.
HOTARARE nr.34312017 - pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.273/lgg4 privind aprobarea
Regulamentului de receplie a lucririlor de constructii !i instalalii aferente acestorai
LEGE nr.98 din l9 mai 2016 - privind achiziliile publice, cu modificdrile si complettrrile ulterioare:
LEGE nr.99/2016 - privind achiziliile sectoriale, cu compreririle pi modificrrire ulterioare;
Lege nr. 5u2006' republicattr - a serviciilor comunitare de utilitrti publice, republicata. cu
modifi clrile gi complet6rile ulterioare;

!-EG.E nr. 2412007, repu,blicati - privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din inravilanul
localitagilor;
Lege nr.9212001 - a serviciilor de transpon public local, cu modificdrile gi completarile ulterioarei
ORDONANTA DE URGENTA nr. r 95/2005 - privind proteclia mediuiui. cu modificdrile 9i
complet6ri le ulterioare;
Ordinul nr.600/2018 al Secretariatului General al Guvemului privind aprobarea Codului conrrotului
intem managerial al entir4ilor publice.

Titlul I si lI are Prrtii a vt-a din oRDoNANTA DE URGENTA w. sj r2olg - privind codur
administrativ, cu modifictrrile 9i completarile ulterioare;
ordonanfa Guvernului nr. 137/20fi) - privind prevenirea gi sanclionarea tuturor formelor de
discriminare, republicata, cu modificarile 5i completirile ulterioare;
Legea nr. 202120,/d.2 - privind egalitatea de ganse pi de trarament intre femei gi b6rba1i, republicatr, cu
modificSrile 9i completifile ulterioare;
LEGE nr. 544/2001 - privind liberul acces la informaliile de inreres public, cu modificrrile qi
completAri le ulterioare;
LEGE nr.5212003, republicattr - privind transparenta decizionala in administralia publictr, cu
modificirile $i completiirile ulterioare;
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C. Functie nublicr de conducere - $ef serviciu, clasa I, Grad profesional II din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului - Serviciul Coordonare Sen,icii publice,
Lucrdri Publice, Protectia Me diului

e publicr de execu(ie - Consilier clasa I Grad profesional Asistent din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului - Serviciul Relafii cu Publicut, Administrativ,

D. Func{i

Arhivi - Compartimentul Rela(ii cu Publicul I



LEGE nr. 109D007 - privind reutilizarea informaliilor din instituliile publice. cu modificirile gi

completf, rile ulterioare;
LEGE nr. 190/2018 - privind mlsuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 20161679 al
Parlamentului European gi al Consiliului din 27 aprilie 20l6 privind protecfia persoanelor fizice in ceea
ce privepte prelucrarea datelor cu caracter personal;i privind libera circulagie a acestor date Ei de
abrogare a Directivei 95/46lCE (Regulamentul general privind proteclia datelor), cu modificdrile gi

completari le ulterioare;
HOTARARE nr. 12312002 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 54412001
privind liberul acces la informaliile de interes public, cu modificdrile qi completirile ulterioare;
ORDONANTA nr. 2112002 - privind reglementarea activitalii de solulionare a petiliilor. cu
modifictrrile gi completarile ulterioare;
HOTARARE nr, 1.723120/i'4 - privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocraliei
in activitatea de rela[ii cu publicul, cu modificirile 9i completarile ulterioare.

CONSTITUTIA ROM NlEl din 2l noiembrie 1991, republicati, cu modificdrile gi completarile
ulterioare:
Tithrl I9i II ale PI4ii a Vl-a din ORDONANT.{ DE URGENTA nr.57/2019 - privind Codut
administrativ, cu modificarile 9i completirile ulterioare;
OrdonanJa Guvernului nr. 137/2000 - privind prevenirea 9i sanqionarea tuturor formelor de
discriminare, republicatr. cu modific6rile 5i completarile ulterioare;
Legea nr. 202n002 - privind egalitatea de ganse gi de tratament intre femei ti barbati, republicata, cu
modificdrile 9i completiirile ulterioare;
HOTARARE nr. 182015 - pentflr aprobarea Strategiei Cuvemului Romaniei de incluziune a
cetalenilor romdni apa4indnd minoritilii rome pentru perioada 2015-2020. cu modificdrile 5i
completlrile ulterioare.
ORDONANTA nr. 13720fi), republicata - privind prevenirea 9i sanclionarea tuturor formelor de
discriminare, cu modific5rile 9i completdrile ulterioare.
LEGE nr. 11612002 - privind prevenirea gi combaterea marginalizirii sociale. cu modificdrile 9i
complettrrile ulterioare.

F. Funcfie publici de execu(ie - Inspector CIasa I Grad profesional Asistent din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului - Serviciul Coordonare Servicii Publice,
Lucriiri Publice, Protecfia Mediului - Compartimentul Lucriri Publice, Urmlrire
Contracte

CONSTITUTIA ROMANIEI din 2l noiembrie 1991, republicattr, cu modificirile gi completdrile
ulterioare;
Titlul I pi II ale Ptr4ii a VI-a din ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 t2ut9 - privind Codul
administrativ, cu modificirile gi comple6rile ulterioare;
Ordonanfa Guvernului nr. 137/20fi) - privind prevenirea gi sanclionarea tuturor formelor de
discriminare, republicatA, cu modificrrile 5i completirile ulterioare;
Legea nr. 20212002 - privind egalitatea de 5anse 9i de tratament intre femei 9i bErba{i, republicatA. cu
modifictrrile 9i completarile ulterioare;
LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 - privind finanlele publice locale, cu modificirile gi completiirile
ulterioare;
Legea nr. l0/1995 privind calitatea in constructii, republicati, cu modificirile li completarile
ulterioare;
HOTARARE nr. 766 din 2l noiembrie 1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitarea in
constructii;
HOTARARE nr.343 din l8 mai 2017 - pentru modificarea Hotdriirii Cuvernului nr. 27311994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii ti instalalii aferente acesrora.
HOTARARE nr.34312017 - pentru modificarea Hot6rerii Cuvernului nr.273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receprie a lucrarilor de construclii Si instalalii aferente acestora;
LEGE nr.9E din l9 mai 2016 - privind achiziliile publice, cu modificarile qi completirile ulterioare;
LEGE nr. 99/2016 - privind achiziliile sectoriale, cu completdrile Ei modificarile ulterioare:

Referent Clasa III Grad profesional Asistent din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului - Serviciul Relatii cu Publicul, Administrativ,
E. Functie nublicl de executie -

Arhiv5 - Com rtimentul Rela{ii cu Romii
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G. Funcfie publicl de execufie - Referent Clasa III Grad profesional Superior din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Serviciul Asistenfi 9i Protectie Sociali
- Compartimentul Asistentl i Pro Sociali

CONSTITUTIA ROMANIEI din 2l noiembrie 1991, republicati, cu modificirile ti completarile
ulterioare:
Titlul I 9i It ale PI4ii a VI-a din ORDONANTA DE URGENTA nr. 5712019 - privind Codul
administrativ, cu modificdrile 9i complettrrile ulterioare;
Ordonanla Guvernului nr, 1372000 - privind prevenirea gi sanclionarea tuturor formelor de
discriminare, republicati, cu modificlrile gi completdrile ulterioare;
Legea nr. 20212002, republicati - privind egalitatea de ganse 9i de trarament inrre femei qi birbali, cu
modificIrile qi completdrile ukerioare;
LEGE nr.2921201I - asistentei sociale, cu modificirile gi complettrrile ulterioare:
LEGE nr.41612001 - privind venitul minim garantat, cu modificarile 9i complerarile ulterioare;
LEGE nr. 448n006, republicattr - privind proteclia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificirile 9i completitrile ulterioare;
ORDONANTA DE URGENTA nr. 70l20ll - privind masurile de proreclie sociala in perioada
sezonului rece, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
LEGE nr. l7l2000, republicati - privind asistenla sociali a persoanelor v6rstnice, cu modificlrile gi

completarile ulterioare;
LEGE nr. 11612002 - privind prevenirea qi combaterea marginalizIrii sociale, cu modificirile pi
completdri le ulterioare;
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ANEXA b

ATRIBUTIILE PREViZUTE iN FISA POSTULUI!i

A. Functie publici de conducere - $ef serviciu, Clasa I, Grad profesionat II din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Serviciul Fond Funciar,
Registrul Agricol, Cadastru Agricol - $tatul de funcfii al Aparatului de
Specialitate al Primarului valabil incepdnd cu data de 10.07.2017 (aprobat prin
HotiirArea Consiliului Local Motru nr. 114105.07 .2017, cu modificdrile qi
completirile ulterioare) - Pozilia nr. 85 din $tatul de funclii:
- Asigurd indeplinirea atribuliilor cu privire la aplicarea dispozi{iitor legislaliei fondului

funciar pentru terenurile din Municipiul Motru;
- Verifici conform legislaliei in vigoare, situalia terenurilor agricole, cu sau flrd

investilii, qi forestiere, aflate in domeniul public sau privat al statului. sau dup6 caz, al
unitalii adminisrativ - reritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de
proprietate;

- colaboreazr cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Motru, instituliile publice subordonate con;iliurui Local
Motru gi desconcentrate de Ia nivelul judelului, cu unitdlile administrariv - teritoriale
de pe raza jude;ului gi cu autoritilile publice centrale, cu operatorii economici de
specialitate, cu persoanele fizice sau juridice, de drept public sau privat, din lari 5i
strAinetate, in vederea realizirii operative, eficiente gi in domeniul actelor
administrative incidente, a activitalilor des{esurate;

- Dupn stabilirea proprietltii de Comisia Locali de Fond Funciar, Serviciul Fond
Funciar, Registrul Agricol, Cadastru Agricor, va transpune in practici dispoziliire
hotdr6rii gi procedeazi la actualizarea planurilor parcelare:

- Urmiregte linerea evidenlei contractelor de arendare a terenurilor agricole;- verifici dosarele gi asiguri afigarea la primdria Municipiului Motru a ofertelor de
vdnzare - cumpirare a terenurilor agricole situate in extravilanul municipiului.
conform Legii nr. 1712014.,

- urm[re;te comunicirile cEtre Direclia pentru Agricurtura Gorj privind vinzarea
terenurilor agricole din extravilan depuse qi afiqate;

- Particip[ efectiv ca inginer de specialitate la mdsuratori in teren, impreuni cu memrii
comisiei Locale de Aplicare a Legiror Fondului Funciar in viderea inrocmirii
documentaliei pentru eliberarea titlurilor de proprietate;

- Urmirelte intocmirea proceselor - verbale de punere in posesie pe autori gi
proprietari, verificand cererile de reconsrituire a proprietalii dupd masuritoriie
efectuate in teren;

- verifici schilele topografice 5i suprapunerea lor pe planurile cadastrale cu parcelele qi
tarlalele respective;

- verificr documentaliile inaintate citre Comisia Judeleani gi le analizeazi in Comisia
LocalS de Fond Funciar:

- Executi copii xerox gi le inainteazi comisiei Jude[ene, precum gi alte documente
solicitate de instanlele judecetore$ti;

- Conduce qi reparrizeaza buna desfhgurare a Serviciurui Fond Funciar, Registru
Agricol, Cadastru Agricol;

- urmareite completarea adeverinlelor gi verifici modificdrile survenite in tabelele cu
proprietarii de terenuri;

- urmareste respectarea normelor tehnice gi a legislaliei in vigoare referitor la
combaterea bolilor 9i diunrtorilor Ia plante qi utilizarea pesticidelor pentru menlinerea
echilibrului ecologic la nivelul localitdlii;
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Verificd cum se afiqeazi la sediul primlriei toate avertizirile fi substantele folosite in

tratarea bolilor qi a diunitorilor conform documentelor transmise;

Stabileite pe baza consultdrii cu producitorii agricoli din localitate, cantiElile de

seminle, material siditor, pesticide, ingra$eminte !i alte materiale necesare acestora 9i

sprijini acJiunile de aprovizionare cu aceste produse;

intocmeqte procese - verbale de constatare in caz de calamitii naturale 9i evalueazi
pagubele produse;
Sprijinl iniliativele de asociere a producitorilor agricoli in societd]i agricole sau

asociatii familiale;
Verifici intocmirea Registrelor Agticole pe sate cu locuitorii, cap gospoddrie 9i

membrii in componentd cu CNP, precum gi completarea celor l6 capitole
corespunzAtoare poziliilor de rol :

Verific6 inregistririle efectuate la fiecare pozilie de rol, suprafaJa construite a

gospoddriei, categoriile de folosinli a terenului in intravilan 9i extravilan, declaralie qi

semnAtura precum qi numir de animale din gospodlrie ( pislri, bovine, porcine,

familii de albine etc.);
Verificf, adeverinlele privind componenla familiei qi urm[reite completarea

formularelor necesare acordirii ajutorului de ;omaj, ajutor social 5i pennu evidenla
populaliei etc.
Urmdre5te modul in care delinitorii cultivi terenul;
Verificl adeverinlele qi urmdreqte modificdrile survenite in tabelele cu proprietarii de

terenuri, beneficiari ai subvenliilor agricole de la APIA;
Verifici inregistrarea la cerere, pe bazi de documente de la judecdtorie, notariat 9i

Cartea Funciar[ a tuturor tranzacliilor de teren prezentate;

Verifici atestatele de producitor qi cametele de comercializare eliberate pentru

animale, vizarea semestriall a acestora 5i linerea la zi a efectivelor de animale;
Verifice atestatele de produc[tor ii cametele de comercializare eliberate la solicitarea

fermierilor agricoli pentru produsele agricole in vederea comercializdrii precum gi

vizarea semestriali a acestora;
VerificI 9i urmire$te completarea registrelor de evidenl5 a atestatelor de producator Si

a cametelor de comercializare;
Verificl transmiterea la Finanlele Publice, trimestrial a informaliilor cu privire la
beneficiarii cametelor de comercializare qi a datelor cuprinse in acestea;

intocmegte rapoarte statistice;
Verifici comuniclrile cltre Serviciul Impozite qi Ta,xe Locale a oricdrei modificare a

poziliei de rol;
indeplineqte qi alte atributii previzute de legislalia specific6 in vigoare;

indeplineqte orice alte sarcini primite prin dispozilie de la Eefii ierarhici in

conformitate cu prevederile legale.

B. Functie publici de conducere - $ef serviciu, Clasa I, Grad profesional II din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Serviciul Urbanism,
Amenajarea Teritoriului, Investi(ii, Autoriziri, Disciplina in Construc{ii -

$tatul de func{ii al Aparatului de Specialitate al Primarului valabil incepAnd

cu data de 10.07.2017 (aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Local Motru nr.

114105.07 .2017, cu modificdrile qi completarile ulterioare) - Pozilia nr. 60 din

$tatul de funclii:

participe la elaborarea strategiei de dezvoltare urband a rnunicipiului 9i coordoneazi
planificarea urbani a teritoriului administrativ al Municipiului Motru:
intocmelte referate pentru studii gi documentalii de urbanism gi amenajarea teritoriului;
colaboreazi cu Serviciul CSPLPPM, cu Serviciul Fond Funciar, Registrul Agricol.
Cadastru Agricol in vederea oblinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor 9i
verificd documentalii de urbanism - PUZ, PUD, PMUD (intrate in serviciu in vederea
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avizirii-aprobirii din punct de vedere al respectlrii legislaliei in vigoare, incadrdrii in
prevederile PUG);
intocme$te qi inainteaZ rapoarte de specialitate citre Consiliul Local Municipal in
vederea aprob[rii documentaliilor de urbanism;
propune proiectele de urbanism necesare qi oportune teritoriului administrativ al
Municipiului Motru. intocmind temele de proiectare, participand la diverse comisii din
cadrul primlriei;
intocmegte rapoarte li face propuneri pentru emiterea dispoziliilor primarului in
domeniul urbanismului:
face propuneri pentru dezvoltarea urbanistici a unor zone din Municipiul Motru in
vederea ridic6rii gradului de utilitate ;i estetice urbanA in conformitate cu
documentaliile de urbanism aprobate conform legii;
se ingrijegte de aplicarea prevederilor planului urbanistic general 9i a regulamentului de
urbanism aGrent pe care apoi le detaliazd qi reglementeazi prin planurile de urbanism
zonale Ei de detaliu qi prin autorizaliile de construire qi desfiinlare;
colaboreazi cu Serviciul Impozite si Taxe Locale in vederea incaslrii taxei de
certificate de urbanism conform legii;
colaboreazi cu Serviciul Impozite si Taxe Locale in vederea incasirii taxei de
autorizare conform legii;
exercitd 5i alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotirdri ale
Consiliului Local, Dispozilii ale primarului ori primite de la 9efii ierarhici;
inscrierea obiectivelor in programul anual de investilii 9i urmdrirea execuliei prin
diriginte de gantier;
asiguri coordonarea realizerii obiectivelor de investilii aprobate qi urmireite
respectarea prevederi lor
Proiectului tehnic, a Caietelor de sarcini qi a prescripliilor tehnice in vigoare:
planifici lucrlrile de investilii aprobate pentru finanlare in bugetele anuale:
intocmeste nota conceptuali pentru obiectivele de investilii:
intocme$te teme de proiectare pentru obiectivele de investilii;
supune spre avizarea comisiei tehnico-economice din cadrul primiriei caiete de sarcini,
proiecte, studii gi a altor documente prevdzute de lege pentru promovarea lucririlor gi
obiectivelor de investilii:
cenlralizeazA Si analizeazA propunerile pentru obiective noi de investilii. intr-o

strategie coerente pentru promovarea acestora:
organizeazAJparticipi la receplia la terminarea lucrlrilor;
organizeazAlparticipi la receplia finala dupi expirarea perioadei de garanlie:

comunici recepJiile Serviciului Buget. Finanle, Contabilitate in vederea luirii in
evidenla contabili:
comunici recepliile obiectivelor proprietate publici Serviciului C.S.P.L.P.P.M., in
vederea completirii domeniului public sau privat gi administrare:
urmiregte qi asiguri decontirile lucrtrrilor executate, conform contractelor in derularel
asigur6 realizarea tuturor obligaliilor care revin autoritdlii publice locale in derularea
investiliilor;
colaboreazi cu compartimentele gi structurile de specialitate in elaborarea de programe
gi strategii:
deruleazl gi promoveazi cu prioritate lucrlrile multianuale, estimeazd qi intocmesc
propuneri ale bugetului de investilii pentru anul urmEtor:
urmAre$te activitatea diriginlilor de gantier, realitatea qi opomrnitatea eventualelor
modificdri ale proiectului, lucriri suplimentare, etc.:
verifici qi ia misuri asupra lucririlor de investilii finanlate din bugetul local 9i
implementate (derulate) de cetre ordonatorii secundari, gi mediazi divergenle dintre
beneficiar, consultant, asistenla tehnica ii executant:
are obligalia de a respecta fi cunoaite prevederile Ordinului 600/2018 pentru aprobarea
Codului controlului intem/managerial al entitdgilor publice, urmirind identificarea
riscurilor din cadrul direcliei 5i intocmefte planul de management al direcliei:
salariatul este direct respunzitor in cazul producerii unor accidente. ca unnare a unor
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acliuni voluntare:
respecti normele P.S.l. conform Legii nr.307 /2006:
respectl normele qi indatoririle previzute in OUG 5712019 - privind Codul
Administrativ:
asigura respectarea cerinlelor aplicabile pentru sistemul de management de calitate
implementat in conformitate cu SR EN ISO 9001 :

participd la monitorizare4 coordonarea 5i indrumarea metodologici a dezvoltirii
sistemului de Control Intem Managerial (CIM):
rlspunde de intocmirea qi respecorea procedurilor operaJionale stabilite conform
sistemului de Control Intem Managerial, precum gi de actualizarea./revizuirea celor
elaborate in cadrul structurii in conformitate cu Standardele de Control
Intem,Managerial;
rispunde de respectarea qi aplicarea documentelor specifice structurii stabilite potrivit
sistemului de management de calitate implementat in conformitate cu SR EN ISO 9001
gi asiguri utilizarea documentelor in vigoare:
asiguri elaborarea, actualizarea 9i aplicarea procedurilor privind registrul de riscuri
pentru activitalile din cadrul srructurii:
urmarelte modul de indeplinire a obiectivelor sistemului de management al calitAlii.
conform standardelor:
rispunde de respectarea dispoziliilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter
personal:
verifici amplasamentele in vederea intocmirii documentaliilor:
organizeazA, coordoneaz[ gi urmdreqte activitatea gi sarcinile compartimentelor din
subordine:
verifici documentatiile specifice activitljii in vederea inaintirii lor spre aprobare;
rispunde de pistrarea secretului de serviciu:

asigura activitatea de arhivare a actelor de autoritate publicn gi predarea lor conform
legii:
indeplineqte orice alte sarcini primite prin dispozilie de la 5efii ierarhici in conformitate
cu prevederile legale.

C. Functie oublici de conducere - $ef serviciu, Clasa I, Grad profesional II din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Serviciul Coordonare
Servicii Publice, Lucriri Publice, Protectia Mediului - $tatul de functii al
Aparatului de Specialitate al Primarului valabil incepdnd cu data de 10.07.2017
(aprobat prin Hoterarea Consiliului Local Motru nr. 114105.07.2017. cu
modificirile qi completirile ulterioare) - Pozilia nr. 69 din $tarul de func1ii.

- coordoneazi, verifici qi controleaza, in limitele de competenF. activitatea
compartimentelor din subordine, respectiv: Compartimentul Lucriri Publice. Urmirire
Contracte; Compartimentul Coordonare Servicii de Utilitate PublicA: Compartimentul
Proteclia Mediului, Autorizalii Comercial, Libera Iniliativn; Compartimentul Juridic.
Unitatea Locall pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare gi colaboreazd cu celelalte
servicii, birouri, compartimente pe linie administrativa $i rlspunde atribuliilor 5i
dispoziliilor primite pe linie ierarhici;

- coopereazi cu celelalte compartimente de lucru din aparatul de specialitate al Primarului
Mun. Motru ii dezvolte relalii de colaborare cu alte autoritati publice. agenli economici.
organizalii neguvernamentale, precum 5i cu persoane fizice qi persoane juridice, pe
probleme de interes comun;

- indeplinegte toate m6surile stabilite prin hotlr6rile Consiliului Local Motru, prin
dispoziliile primarului sau lisate de cetre organele de control;

- identificl, inventariaze 5i line evidenla bunurilor aflate in domeniul public ai privat al
Municipiului Moru;

- face propuneri pentru atribuiri de denumiri de strdzi gi line evidenla nomenclatorului
stradal;
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verificd caietele de sarcini intocmite de funclionarii publici din cadrul Serviciului
Coordonare Servicii Publice, Lucriri Publice. Proieclia Mediului;
verifici evidenla contractelor in derulare, prin compartimentul din cadrul Serviciului
CSPLPPM;
avizeazi gi face propuneri Primarului Municipiului Motru cu privire la lista lucririlor de
reparalii la bunurile din domeniul public qi privat al Mun. Motru:
demareazd, procedurile legale privind cadastrarea gi intabularea bunurilor proprietatea
publici sau privati a Municipiului Motru;
asiguri punerea in aplicare a hotlririlor C.L. Motru care ii revin Serviciului CSPLPPM:
participe alituri de colegii din cadrul serviciului, atunci cand este cazul, Ia verificarea in
teren a diverselor situalii sesizate de cet6leni;
propune ordonanlarea la plati a situaliilor de lucriri efectuate de S.C. Direclia Publicl
Motru S.A., verificate Si semnate in prealabil de funclionarii publici desemnali prin
dispozilie ;

verifici indeplinirea sarcinilor privind autorizarea agenlilor economici.
verificd qi avizeazi Regulamentul in baza c[ruia se elibereaz.S autorizaliile de funclionare
la agenlii economici, suslinAnduJ in C.L. Motru;
face propuneri pentru planul de achizilii anual, pentru bunurile. serviciile gi lucririle din
cadrul Serv. CSPLPPMI
reprezintd Serv .CSPLPPM in cadrul gedinlelor C.L. Motru;
coordoneazi qi urmlreqte exploatarea qi intrelinerea eficienta a bunurilor ce apa4in
domeniului public ;i privat al Municipiului Motru 9i a bunurilor specifice infrastructurii
edilitar urbane;
impreuni cu alte servicii din cadrul instituliei stabile$te zonele unde se pot face
concesioniri sau inchirieri de teren in vederea realzlrii de construclii. cu acordul
consiliului local;
participe la acliunile de control a agenlilor economici, in limitele competentei.la
solicitarea ordinatorului de credit gi a altor institulii cu atribulii in acest sens:
participA cu alli reprezentanli ai autoritetii publice locale la elaborarea programelor de
dezvoltare gi modemizare a infrastructurii edilitar urbane;
coordoneaZ activitatea de elaborare a regulamentelor qi caietelor de sarcini pentru
serviciile comunitare de utilitdli publice, inclusiv indicatorii de perlormanli pentru acesre
servicii gi le supune spre aprobale C.L. Motru;
colaboreazi cu diferite institulii gi organisme (Direclia de Sanatate Publici, Agenlia pentru
Proieclia Mediului Gorj, Direc{ia Apelor Gorj, Inspectoratul $cotar Gorj, Institute de
cercetare gi proiectare) care desfiqoari activitili specifice in domeniul protectiei mediului;
face propuneri privind bugetul cltre Primarului Municipiului Motru, pentru lucrarile
cuprinse in lista de reparatii anuali;
elaboreaz\ in domeniul specific de activitate, rapoarte de specialitate 5i sprijini iniliatorii
la intocmirea gi fundamentarea proiectelor de hotfuire 9i a expunerilor de motive, ce
urmeazi a fi supuse aprobirii Consiliului Local;
semneazd toate documentele elaborate in cadrul serviciului pe care il conduce;
participA cu alli factori responsabili la conslatarea gi sanclionarea privind regimul
drumurilor, conform legii;
coordoneazi !i controleaze activitatea de eliberare gi de evidenla a certificatelor de
nomenclature stradald;
coordoneazi li controleaza adivitatea de eliberare gi de evidenli a autorizagiilor taxi;
coordoneaz6 qi controleazi activitatea de eliberare a autorizaliilor gi licenlelor de
transport. conform legislaliei in vigoare:
coordoneazi $i controleaze activitatea de eliberare a permiselor de liberd trecere confonn
Hotnririi Consiliului Local in vigoare;
Coordoneazi activitatea de repartizare de repartizare a locuinlelor de tip ANL, locuinle
sociale gi locuinle convenabile:
Mediazi conflictele ce pol apirea intre operatori gi utilizatorii serviciilor comunitare de
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utilitili publice ;i informeazl autoritilile de conducere;
Urmareste gi rdspunde pentru ducerea la indeplinire a tuturor atribuliilor din cadrul
serviciului CSPLPPM;
participe la elaborarea Regulamentului de Organizare gi Funclionare al Primiriei
Municipiului Motru;
pesreazi confidenlialitatea asupra lucrlrilor in care este angrenat li care presupun un
nivel specificat de discrqie sau care sunt secret de serviciu:
asiguri implementarea Procedurilor Operalionale in cadrul Serviciului CSPLPPM;
alte sarcini primite de la gefii ierarhici superiori.

D. Functie publici de executie - Consilier Clasa I Grad profesional Asistent din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Serviciul Relafii cu Publicul,
Administrativ, Arhivii - Compartimentul Rela{ii cu Publicul - $tatul de
func{ii al Aparatului de Specialitate al Primarului valabil incepAnd cu data de
10.07 .2017 (aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Local Motru nr. ll4l05-07 .2017.
cu modificirile qi completf,rile ulterioare) - Pozilia nr. l4 din gtatul de functii.

asiguri informarea cetAtenilor cu privire la deslhsurarea alegerilor electorale locale qi
generale;
pune la dispozilia ceEtenilor documentele necesare (formulare tip $i fiqe de informalii)
intocmite impreuni cu serviciile din cadrul Primiriei Municipiului Motru in vederea oblinerii
de cdtre ceteleni a actelor gi documentelor eliberate de primirie;
informeaze cetdtenii cu privire la natura serviciilor oferite de Primiria Municipiului Motru;
indrumi cetdlenii, reprezentanlii institugiilor publice gi agentilor economici si se adreseze in
funclie de competenle altor institulii Iocale sau central, dupA caz;
asigurd conducerea altor institulii locale evidenla organizaliilor guvemamentale Si
neguvernamentale din streinatate in baza datelor furnizate de companimentele Primdriei
Municipiului Motru $i a altor institulii sau organisme cu atribu{ii in acest domeniu;
organizeazd. qi asiguri primirea in audienli a cetdtenilor realizdnd lucrdrile de secretariat
pentru audiente qi conduce evidenp cererilor solicirdrilor plingerilor, propunerilor ficute de
ceEteni in timpul audienlelor qi urm6reite solufionarea acestora de citre servicii in cazul in
care nu pot fi rezolvate pe loc, precum qi transmiterea rispunsurilor cAtre ceteleni;
efectueazl sondaje de opinie in mod direct sau in colaborare cu alte institulii asupra diferitelor
probleme de interes pentru cetateni qi prezinti serviciilor gi conducerii primiriei rezultatele
acestora pe probleme;
realizeazl schimburi de informalii gi experienli cu alte primirii din lari pentru a adapta 5i
eficientiza relalia cu cetelenii;
asigurd organizarea conferinlelor de presl ale primarului ;i consiliului local pe baza
materialelor puse la dispozilie de serviciile prim6riei;
asiguri relafia cu mass-media;
monitorizeazi presa centrali qi locald qi aduce la cunottinla conducerii primiriei qi qefilor
compartimentelor primiriei articolele de interes ce vizeazi, Municipiul Motru, primIria qi
consiliul local;
intocmefte lucrlri privind acordarea titlului de,,Cetalean de onoare al municipiului Motru',
potrivit prevederilor cuprinse in Statutul municipiului Motrui
colaboreazl $i Iine legAtura cu organizaliile neguvemamentale infiinlate in Municipiul Motru;
asiguri preluarea, inregistrarea gi repartizarea zilnici pe servicii qi funclionari a cererilor.
scrisorilor, pl6ngerilor, sesizirilor cetdtenilor precum gi a actelor;i documentelor transmise de
organele centrale qi locale ale administraliei publice, de institulii ;i agenlii economici;
asiguri desc[rcarea din evidenlS a actelor gi documentelor rezolvate gi prezintd lunar
conducerii primiriei stadiul soluliondrii acestora;
asigurE primirea qi expedierea prin fax a actelor gi documentelor:
asiguri expedierea prin po$ttr sau curier a actelor qi documentelor rezolvate de institulie;
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line evidenla documentelor aflate in circulalie printr-un registru special de intrari-ieqiri din
cadrul primiriei;
are obligalia afiqirii la sediul Primdriei Municipiului Motru - avizierul din exteriorul sediului
publicaliile de v6nzare, anunlurile qi alte documente care se previd prin lege cu intocmirea de
procese verbale de afigare gi de comunicare a unui exemplar persoanelorjuridice qi fizice care
au solicitat afiqarea, va transmite in xerocopie publicalia de vdnzare imobiliarl Serviciului
l.T.L. din aparatul permanent al Primarului Motru 5i va arhiva documentele care au fost afi$ate
in dosare speciale
asigurd serviciile punctului de afiqare publici;
asiguri consilierea cetatenilor in relalia cu administratia publice locala;
asigure legitura dintre ceteleni ;i adminisralia publicd locald conform legislatiei in vigoare;
asiguri inregistrarea, repartizarea qi urmirirea corespondenlei;
rdspunde de asigurarea cadrului organizatoric pentru primirea in audienta a cetetenilor fi
urmdregte modul de solulionare a problemelor ridicate;
asiguri transmiterea circularelor qi a altor materiale repartizate catre compartimentele din
cadrul aparatului de specialitate qi directiile subordonate consiliului Local al Municipiului
Motru;
duce la indeplinire lucririle gi sarcinile repartizate de Primarul Municipiului Motru;
transmite documentaliile vizate pentru informarea cetilenilor spre comunicare 5i rezolvare
compartimentelor din cadrul Primiriei gi celor subordonate Consiliului local:
acordi informaliile solicitate de cetipni, in conformitate cu prevederile legale gi cu
dispoziliile Primarului Municipiului Motru;
urmerette qi asigurd respectarea legislafiei in vigoare in indeplinirea sarcinilor de serviciu ;i
colaboreazi cu toate compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Motru gi institutiile publice subordonate consiliului Local al
Municipiului Motru in realizarea operativ[, eficienti qi potrivit prevederilor qi termenelor
legale, a atribuliilor sale;
indepline;te gi alte atribulii previzute de legislalia specifici in vigoare.

E. Functie publici de executie - Referent Clasa III Grad profesional Asistent din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Serviciul Relafii cu publicul,
Administrativ, Arhivi - Compartimentul Relafii cu Romii - $tatul de functii
al Aparatului de Specialitate al Primarului valabil incepdnd cu data de
10.07 .2017 (aprobat prin HotdrArea Consiliului Local Motru nr. tt4/05.07.2017.
cu modificdrile qi completirile ulterioare) - Pozilia nr. 28 din $tatul de funclii.

participe la organizarea la nivel local de grupuri mixte alcituite din reprezenlantii
alegi ai comunitilii, ai structurilor descentralizate ale administratiei publice centrale.
ai organizafiilor neguvernamentale ale romilor $i ai minoritetii romilor in vederea
evaluirii principalelor nevoi ale comunitalilor de romi qi a aplicirii programelor de
sprij inire a acestora;
colaboreazd cu organizaliile neguvernamentale ale romilor pe bazi de parteneriat iiincluderea liderilor comunitatilor de romi in procesul de luare a deciziilor
administrative locale care afecteazd comunitatea de romi:
asiguri implementarea unor programe de acliune privind integrarea romilor in
structurile administraliei publice, in condiliile legii;
participA la rezolvarea problemelor legate de dreptul de proprietate asupra
terenurilor;i locuinlelor detinute de romi, a problemelor legate de aplicarea actelor
normative privind constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate funciari,
inclusiv prin promovarea unor iniliative legislative in domeniu:
participe la conceperea $i implementarea unor programe de reabilitare a locuinlelor
gi mediului inconjurltor in zonele locuite de romi
participd la dezvoltarea programelor de finantare guvernamentala sau in parteneriat
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pentru asigurarea conditiilor minime de locuit in comunit6tile de romi:
participA la dezvoltarea programului de locuinle sociale pentru familiile numeroase
gi lipsite de mijloace de subzistenti;
participa la implicarea directd a etnicilor romi in programele guvernamentale de
construire qi reabilitare a locuinlelor;
participA la imbunatitirea accesului cetAlenilor romAni de etnie rome ta serviciile
publice;
particip6 la implementarea unor programe specifice de formare ;i reconversie
profesionali pentru romi;
asigurd accesul romilor la serviciile medicale publice preventive;i curative prin
institulionalizarea sistemului de mediatori sanitari, conceperea qi implemenlarea
unor programe specifice de profilaxie $i tratament;
participe la elaborarea unor programe destinate improprietiririi gi stimulirii
activitalilor agricole pentru comunitalile de romi;
participe Ia acliunile organizate avind ca teme respectarea drepturilor fundamentale
ale omului, a drepturilor civile, politice qi sociale, precum 5i a drepturilor
persoanelor aparlinand etniei rom ilor;
participe la dezvoltarea unor programe locale pentru procurarea documentelor de
identitate pentru romii lipsili de miiloace de subzistenti;
participe la identificarea, prevenirea gi rezolvarea operativA a stdrilor conflictuale
susceptibile sa genereze violenla familiald, comunitard sau interetnicA:
participI la inilierea unor programe de educalie juridici gi de prevenire a
infraclionalitilii;
asigurd participarea nediscrim inatorie a femeilor de etnie romi la programele de
protectie gi educalie a copiilor;
participa la inilierea unor programe de prevenire gi combatere a discriminlrii pentru
copiii romi institulionalizali, precum qi pentru celelalte categorii de copii afla1i in
dificultate;
participa la imbunatelirea vietii copiilor din familiile de romi cu venituri scezute $i
asigurE respectarea drepturilor acestora;
participa la implementarea unor programe a mediatorilor sociali, a formatorilor din
r6ndul tinerilor romi pentru comunitatea de romi;
participA la elaborarea unor programe de stimulare a participArii ;colare gi de
reducere a abandonului scolar in segmentele sdrace ale populaliei de romig
participi la organizarea qi dezvoltarea unor relele de valorificare a patrimoniului
cultural al romilor, inclusiv prin adaptarea meseriilor tradilionale la piala moderni 5i
prin dezvoltarea unor retele de desfacere;
participa la inilierea unor proiecte culturale de reconstrucfie gi de afirmare identitari
a romilor;
sprijini evenimentele culturale cu specific inspirat din folclorul ;i cultura romani;
participA la inilierea programelor de combatere a discriminirii in mass-media;
participe la inilierea unor programe de informare qi educare a etnicilor romi privind
sdnitatea, invelamantul, familia, proteclia copilului, accesul pe piala muncii.
drepturile cetatene;ti qi proteclie sociald;
participe la procesul de luare a deciziilor politice cu impact asupra vielii economice
gi sociale a comunitetiiromilor;
iniliazn gi participi la acliunile de promovare a exemplelor de succes din
comunitatile de romi;
indeplinegte 9i alte atribulii stabilite prin acte normative. repartizate de conducerea
primiriei.
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F. Functie rrublici de executie - Inspector Clasa I Grad profesional Asistent din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Serviciul Coordonare
Servicii Publice, Lucriiri Publice, Proteclia Mediului - Compartimentul
Lucriiri Publice, Urmiirire Contracte - $tatul de functii al Aparatului de
Specialitate al Primarului valabil incepdnd cu data de 10.07.2017 (aprobat prin
Hotdrdrea Consiliului Local Motru rc. 114105.07.2017, cu modificdrile qi

completirile ulterioare) - Pozilia nr. 70 din $tatul de funclii.

line evidenla gi urmdreqte respectarea clauzelor contractuale referitoare la plati;i termene
de plati la contractele de vdnzare cumperare fond locativ aflate in derulare, preluate de la
SC Rezoprest SA;
verifici in teren dac[ suprafala ocupata in teren corespunde cu cea din contract:
face toate demersurile necesare pentru preluarea in patrimoniu a bunurilor donate:
efectueazl demersurile necesare pentru reparlizarea locuinlelor din fondul locativ
(locuinle convenabile), locuinlelor de tip ANL qi locuinlelor sociale;
intocmeste dspunsuri c[tre persoane fizice sau persoane j uridice:
asiguri punerea in aplicare a HCL- urilor
intocme$te rapoarte de specialitate pentru C.L. Motru pentru solicitarile din cadrul
compartimentului;
intocmeite caietele de sarcini pentru lucririle de reparalii drumuri, poduri gi parcdri in
municipiul Motru;
intocmette caietele de sarcini pentru lucrdri de reparalii gi amenajiri piele;
intocmeite caietele de sarcini de reparatii la imobilele proprietate publica a Municipiului
Motru gi cele administrate de C.L. Motru;
participA la recepliile pe faze de lucriri gi constati respectarea condiliilor previzute in
documentaliile tehnice qi autorizalii:
line evidenla tuturor cererilor depuse pentru oblinerea unei locuinle convenabile, sociale
sau de tip ANL:
intocmelte anual, conform legii, lista de prioritlli, a solicitanlilor pentru oblinerea unei
locuin{e sociale, convenabile sau de tip ANL
intocme;te documentalia in vederea incheierii contractelor de vAnzare-cumparare pentru
suprafelele cu destinalia de locuinla care se vind chiriagilor;
indrumi 9i sprijinl asocialiile de proprietari pentru indeplinirea de cdrre acestea a
obligaliilor ce le revin cu privire la administrarea Si intretinerea condominiului, cu
respectarea legislaliei in vigoare :

verificd activitatea administratorului fondului locativ, S.C. Direclia Publicn Motru S.A..
pentru evitarea problemelor ce decurg din neplata chiriei, neplata utilidtilor de cAtre
chiriaqi. etc.:
solicite administratorului, S.C. Direclia Publici Motru S.A., situalii privind starea
locuin{elor, precum qi situalii privind cheltuirea sumelor incasate din chirie.
duce la indeplinire Dispoziliile primarului;

G. Functie oublicl de executie - Referent Clasa III Grad profesional Superior
din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Serviciul Asisten(i gi
Protec(ie Sociali - Compartimentul Asistenfi $i Proteclie SocialS - gtatul de
func(ii al Aparatului de Specialitate al Primarului valabil incepAnd cu data de
10.07 .2017 (aprobat prin Hot5rirea Consiliului Local Motru nr. 114105.07 .2017.
cu modificdrile;i completirile ulterioare) - Pozilia nr. 180 din $tatul de funclii.

Prime$te, inregistreaza qi verifici cererile;i declaraliile pe propria rdspundere insolite de
actele doveditoare privind acordarea ajutorului social. alocaliei pentru suslinerea familiei.
intocmette dispoziliile privind acordarea dreptului sau respingerea cererii gi le comunicd
titularilor, in termenul prevdzut de lege;
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Intocmeste referatele in baza cirora se emit, dupd caz, dispoziliile de acordare, neacordare,
modificare, suspendare, repunere in plati a dreptului la beneficii sociale, incetare, recuperare a
ajutorului social, gi comunici dispoziliile titularului dreptului in termenul prevdzut de lege;
Primegte cererile de acordare a ajutoarelor de urgenlA gi a actelor care justificd acordarea
acestuia gi intocme;te dispoziliile privind acordarea dreptului;
Efectueazi anchete sociale din care si rezulte necesitatea acorddrii/neacord6rii /modificlrii
venitului minim garantaq alocaliei pentru sustinerea familiei gi acordarea ajutoarelor de
urgenli ;

Efectueazi anchete sociale cu privire la modificlrile survenite datoritd schimblrii veniturilor
sau componenlei familiei beneficiare de ajutor social ;
Efectueazi anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de cate ori este nevoie in vederea
urmdririi respectarii conditiilor de acordare a ajutorului social;
Verificl zilnic modul in care beneficiarii de ajutor social, apti de munc6, efectueazi orele de
muncd in folosul comunitdlii qi face propuneri privind plata./neplata ajutorului social in funclie
de prezenli gi munca prestate ;
IntocmeSte tabelul nominal cu beneficiarii de ajutor social care folosesc pentru incilzirea
locuinlei lemne, cirbuni, combustibili petrolieri, in termenul prevazut de lege;
intocmegte referate cu propunerea de incetare/recuperare a ajutorului pentru incilzirea
locuinlei cu lemne, cirbuni, combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social gi

intocme$te dispoziliile privind acordarea,/incetarea./recuperarea ajutorului, in termenul
previzut de lege ;

Intocmeste adeverinle din care si rezulte calitatea de beneficiar de ajutor social sau, dupl caz,
sI rezulte lipsa acestei calitili;
lntocmeste gtatele de platl cu beneficiarii ajutoarelor de urgenli $i ltatele de plati cu
beneficiarii de ajutor social care primesc ajutorul pentnr incilzirea locuinlei cu lemne, cirbuni.
combustibili petrolieri, precum ;i documentele necesare la Serviciul Fiscal Oragenesc Motru
pentru plata drepturilor:
Intocmefte lunar Comanda pentru fumizarea tichetelor de gradiniF qi o transmite emitentului i
Verifici lunar la gridinila prezenla copiilor beneficiari ai stimulentului educalional 9i
intocme$te un proces-verbal privind constatdrile fEcute ;

Primeqte cererile gi documentele doveditoare privind acordarea unui stimulent financiar pentru
nou niscufi stabilit prin HCL, intocmegte dispoziliile privind acordarea dreptului, precum qi

qtatele de plati ;

Efectueazi anchete sociale pentru acordarea dreptului ,,bani de liceu" in conformitate cu
prevederile legislaliei in vigoarel
Prime;te, gestioneaze $i distribuie produsele acordate prin Programul Operalional de Ajutorare
a Persoanelor Defavorizate conform legislaliei in vigoare $i cele acordate prin hotiriri ale
Consiliului Local;
intocmeqte r5spunsuri la cererile qi sesizirile repartizate Compartimentului Asistenld SocialS
qi asigurl comunicarea cetre titulari in termenul prevazut de legislalia in vigoare;
Arhiveazl documentele create in cadrul Compartimentului;

f,
Ec. Mo l-Cosgnin

M

FP
I

Rr
d

rRU r.""

).1

$"ffi:#:If


