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ROMÂNIA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  BRAŞOV 

           B-dul Eroilor nr. 8  Braşov  500007   Tel :  +40-268-416550 
                       www.brasovcity.ro 
 
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 
Biroul pentru Aplicarea Legii nr.10/2001 
 
 

ATRIBUȚII - Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal 
 

- Întocmeşte proiecte de hotărâre de Consiliu Local şi dispoziţii de primar în domeniile de activitate ale 
Biroului pentru Aplicarea Legii nr.10/2001, dupa caz 
- Soluţionează notificările formulate în temeiul Legii nr.10/2001, aflate în evidenţă în termenele 
prevăzute de lege. 
- Păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor de care ia cunoştinţă şi la care are acces 
în exercitarea atribuţiilor ce îi revin. 
- Menţine o comportare corectă în cadrul relaţiilor de serviciu şi evită provocarea de situaţii 
conflictuale. 
- Înştiinţează şeful ierarhic superior, de îndată ce a luat cunoştinţă de existenţa unor abateri, greutăţi 
sau lipsuri în desfăşurarea activităţii sale. 
- Asigură implementarea procedurilor de lucru, fişelor de proces aferente activităţii pe care o 
desfăşoară. 
- Analizează, verifică şi propune măsuri de soluţionare a dosarelor conţinând notificări în baza Legii 
nr.10/2001. 
- Întocmeşte rapoartele de specialitate ale Comisiei de Analiză a Notificărilor formulate în temeiul 
Legii nr.10/2001. 
- Semnează rapoartele de specialitate şi semnează dispoziţiile de primar aferente emise în temeiul 
Legii nr.10/2001, răspunzând de conţinutul acestora. 
- Aplică actele normative de referinţă în administraţia publică locală. 
- Soluţionează în termen corespondenţa repartizată de şeful biroului. 
- Răspunde de transmiterea, în termenul legal, către Instituţia Prefectului Judeţului Braşov a 
notificărilor şi actelor doveditoare aferente. 
- Pregăteşte dosarele ce se transmit la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor Bucureşti. 
- Intocmește situații privind stadiul de soluţionare al cererilor de revendicare aflate în evidenţă. 
- Soluţionează în termen corespondenţa repartizată de şeful biroului, având ca obiect solicitările 
Comisiei Speciale de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase și 
minorităților din România.  
- Solicită informaţiile necesare de la direcţiile de specialitate cu care colaborează, în vederea 
soluţionării notificărilor şi a corespondenţei repartizată acestuia de Şeful Biroului, 
- Soluționează în mod competent solicitările din partea celorlalte servicii/birouri/direcții din cadrul 
Primăriei Municipiului Brașov. 
- Face demersuri pentru ducerea la indeplinire a hotărârilor judecătoreşti, definitive şi irevocabile, 
având ca obiect Legea nr.10/2001. 
- Efectuează pentru dosarele clasate lucrări de îndosariere, numerotare, opisare şi răspunde de 
conţinutul şi exactitatea acestora. 
- Întocmeşte procesele-verbale de predare-primire pentru transmiterea dosarelor clasate în arhiva 
instituţiei. 
- Efectuează reexpedierile către notificatori/petenți. 
- Răspunde de neefectuarea în termen a lucrărilor repartizate. 
- Asigură ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului 
- Respectă programul de lucru. 

http://www.brasovcity.ro/


F:030                                      Page 2 of 2 

- Elimină activitatea politică în exercitarea funcţiei. 
- Foloseşte prerogativele de putere publică în exercitarea atribuţiilor funcţiei publice. 
- Respectă normele legale pe linie de P.S.I. şi S.S.M.M. 
- Rezolvă orice sarcină trasată de conducerea Primăriei Municipiului Braşov. 
- Execută prevederile menţionate în hotărâri ale Consiliului Local, dispoziţii ale Primarului, note 
interne, ce cad în sarcina sa. 
- Reprezintă interesele Municipiului Braşov, Primarului, Consiliului Local Braşov şi Comisiilor 
constituite de acestea, în faţa instanţelor de judecată. 
- Verifică contractele repartizate de Şeful Biroului pentru Aplicarea Legii nr.10/2001, întocmite de 
compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului Braşov şi le avizează. 
- Participă în calitate de membru în comisiile de concurs, de licitaţie şi în alte comisii în care este 
desemnat, prin acte administrative. 
- Aplică următoarele acte normative: Legea nr.10/2001-rep., cu modificările şi completările ulterioare 
şi Normele Metodologice de aplicare ale acesteia, O.U.G. 57/2019 – privind Codul Administrativ, 
O.G. 27/2002, Legea nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea nr.165/2013, cu modificările si completările ulterioare, 
cu Normele Metodologice de aplicare ale acesteia, Codul Civil, Codul de Procedura Civilă şi orice alt 
act normativ în vigoare, specific domeniului de activitate. 
- Respectă demnitatea funcţiei deţinute şi corelează libertatea dialogului cu promovarea intereselor 
instituţiei. 
- Îndeplineşte cu profesionalism atribuţiile. 
- Respectă prevederile Codului de conduită. 
- Respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară. 
- Respectă Regulementul de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului 
Municipiului Braşov. 
- Are un comportament bazat pe respect, corectitudine şi amabilitate şi nu va aduce atingere onoarei, 
reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei, precum şi persoanelor cu care intra în legatură 
în exercitarea funcţiei, prin întrebuinţarea unor expresii jignitoare. 
- Nu solicită şi nu acceptă cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alte avantaje, care le sunt 
destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau 
de natură politică, care să le poată influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiei deţinute. 
- Participă la programele de perfecţionare şi acţionează pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor 
profesionale. 
- Respectă prevederile sistemului de management integrat implementat. 
- Adoptă o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor 
cetăţenilor, cu respectarea principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii. 
- Asigură eliminarea oricărei forme de discriminare, bazată pe aspecte privind naţionalitatea, 
convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul. 
- Asigură demnitatea persoanelor, eficienţa activităţii şi creşterea calităţii serviciului public. 
- Îndeplineşte alte sarcini şi activităţi încredinţate de şefii ierarhici superiori. 
- Se deplasează în interes de serviciu la alte instituţii, după caz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


