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Atribuţii şi responsabilităţi: Consilier clasa I grad profesional Asistent 
 
1. Primeşte cererile şi documentaţiile aferente emiterii certificatelor de urbanism şi verifică conţinutul 

documentaţiilor prezentate. În cazul depunerii unei documentaţii tehnice incomplete sau care nu 
corespunde normelor şi reglementărilor în vigoare, aceasta se restituie solicitantului în cel mult 5 zile de 
la data înregistrării, cu motivaţia necesară şi solicitarea de completare sau modificare. 

2. Elaborează certificatele de urbanism pentru lucrări de construcţii, reconstruire, modificare, extindere, 
reparaţii, protejare, restaurare, reabilitare, conservare, căi de comunicaţii, dotări tehnico-edilitare, 
împrejmuiri, mobilier urban, amenajări spaţii verzi, parcuri, pasaje, excavări, exploatări de cariere, 
balastiere, construcţii provizorii de şantier, tabere de corturi, tabere de căsuţe şi alte lucrări indiferent de 
valoarea lor, pentru care legea cere eliberarea autorizaţiilor de construire, în cuprinsul intravilanului 
municipiului şi în teritoriul administrativ. 

3. Verificarea încadrării în prevederile documentaţiilor de urbanism a certificatelor de urbanism întocmite. 
4. Colaborează cu Poliţia Locală Braşov – Serv. Inspecţie, Control şi Disciplina în Construcţii prin 

furnizarea de date şi informaţii din evidenţele pe care le deţine pentru soluţionarea sesizărilor, 
plângerilor privind cazurile de încălcare a disciplinei în construcţii sau a legislaţiei de autorizare a 
executării lucrărilor de construcţii. 

5. Propune măsurile legale necesare privind construcţiile executate fără autorizaţie sau cu nerespectarea 
autorizaţiilor de construire. 

6. Are obligaţia de a introduce în sistemul informatic geospaţial toate informaţiile care au componentă 
geografică din dosarele sau lucrările pe care le instrumentează, înainte de semnarea şi eliberarea oricăror 
acte care rezultă din respectivele dosare, conform Dispoziţiei nr. 3240/15.03.2010. 

7. Urmăreşte respectarea specificului localităţii în domeniul arhitecturii şi urbanismului. 
8. Urmăreşte utilizarea şi conservarea domeniului public, conform destinaţiilor stabilite prin planurile de 

urbanism aprobate. 
9. Întocmeşte proiecte de hotărâri şi rapoartele aferente acestora. 
10. Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de păstrarea secretului datelor şi infomaţiilor cu 

caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu. 
11. Răspunde de realizarea la timp a atribuţiilor ce-i revin, conform prevederilor legale, programelor 

aprobate sau dispuse de către conducerea instituţiei. 
12. Răspunde, potrivit prevederilor legale, de furnizarea corectă şi completă a datelor de contact şi a 

informaţiilor furnizate petenţilor. 
13. Colaborează cu restul serviciilor din cadrul direcţiei şi cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei. 
14. Program cu publicul: informare, verificare.  
15. Asigură relaţiile publice cu cetăţenii, instituţiile publice şi societăţile comerciale privind problemele de 

specialitate. 
16. Elaborează programe de urbanism şi acţiuni pentru îmbunătăţirea continuă a aspectului arhitectural-

urbanistic al municipiului. 
17. Pregăteşte materiale pentru Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism. 
18. Răspunde de implementarea modificărilor legislative. 
19. Răspunde de gestionarea, contestarea actelor de control şi implementarea la termen a măsurilor dispuse. 
20. Colaborează cu Direcţia Tehnică pentru proiectele iniţiate de Primăria Municipiului Braşov. 
21. Face propuneri lunare pentru îmbunătăţirea activităţii serviciului. 
22. Urmăreşte îmbunătăţirea continuă a aspectului urban şi face propuneri pentru păstrarea specificului local 

în arhitectură. 
23. Urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor încheiate de către Serviciul Autorizări Construcţii. 



24. Va respecta prevederile sistemului de management integrat implementat. 
25. Va avea 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. 

26. Va adopta o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor 
cetăţenilor, cu respectarea principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii. 

27. Va asigura eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, 
convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul. 

28. Va asigura demnitatea persoanelor, eficienţa activităţii şi creşterea calităţii serviciului public. 
29. Nu va solicita şi nu va accepta 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. 

30. Va participa la programele de perfecţionare şi va acţiona continuu pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor 
profesionale. 

31. Va pune în aplicare, conform atribuţiilor, legile ţării şi va respecta Constituţia. 
32. Elimină activitatea politică în exercitarea funcţiei. 
33. Foloseşte prerogativele de putere publică numai în exercitarea atribuţiilor funcţiei publice. 
34. La numirea pe post preia, sub semnătură, patrimoniul repartizat, pentru gestionare şi exploatare. 
35. Respectă normele legale pe linie de P.S.I. şi S.S.M. 
36. Participarea în cadrul colectivului de aplicare a procedurii standard pentru aplicarea Legii nr. 166/2016 

privind măsurile de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din centrul istoric al 
municipiului Braşov. 

37. Îndeplineşte alte sarcini şi activităţi încredinţate de şefii ierarhici superiori, care prin natura lor sunt de 
competenţa sau se încadrează în obiectul de activitate a serviciului. 

38. Respectă Regulamentul intern şi Codul de conduită al funcţionarilor publici. 
 


