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PRIMAR,

DISPOZIȚIE
privind delegarea atribuțiilor de urbanism 

        Primarul comunei  Scânteia, judetul Ialomita 
       Având în vedere:

 prevederile  art.  437  –  438  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu
modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 196 alin. 1  lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

DISPUNE:

Art. 1. Se deleagă atribuţiile de urbanism, pe o perioadă de 6 luni, sau până la ocuparea
funcţiei publice de inspector în cadrul compartimentului urbanism, după cum urmează:

a) Doamna Filipoiu Mirela, consilier achiziţii publice în cadrul compartimentului achiziţii
publice va îndeplini următoarele atribuţii:

- respectă  reglementările  din  documentaţiile  de  urbanism,  respectiv  a  directivelor  cuprinse  în
planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicită
certificatul  de  urbanism;  
-analizează  compatibilitatea  scopului  declarat  pentru  care  se  solicită  emiterea  certificatului  de
urbanism  cu  reglementările  din  documentaţiile  urbanistice  legal  aprobate;  
-formularea  condiţiilor  şi  restricţiilor  specifice  amplasamentului,  obligatorii  pentru  proiectarea
investiţiei;  
 -verificarea existenţei documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism;  
-elaborează certificate de urbanism, autorizaţii de construire/desfiinţare, avize ;  
-verifică conţinutul documentelor (documentaţiei) depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor
necesare  autorizării,  conform  prevederilor  legale  în  vigoare;  
-redactează  şi  prezintă  spre  semnare  certificatele  de  urbanism,  autorizaţiile  de
construire/desfiinţare,  avizele,  după  caz;  
-asigură  punerea  în  aplicare  a  tuturor  reglementărilor  cuprinse  în  lege,  HCL şi  dispoziţii  ale
primarului  cât  şi  documentelor  şi  documentaţiilor  de  urbanism  aprobate; 
-participă  la  trasarea  şi  recepţia  tuturor  lucrărilor  autorizate;
-primeşte cererile privind întocmirea proceselor verbale de trasare/recepţie şi verifică notele de
regularizare  a  taxelor  la  autorizaţia  de  construire,  conform  declaraţiilor ;  
-intocmeşte  situaţia  proceselor-verbale  de  recepţie  eliberate  la  construcţiile  finalizate ;  
-intocmeşte  situaţiile  statistice  privind  stadiul  fizic  al  lucrărilor  autorizate  pentru  Direcţia  de
Statistică  a  judetului  Ialomiţa,  Inspectoratul  pentru  calitatea  în  construcţii  Ialomiţa,  Consiliul
judetean Ialomiţa, Prefectura Ialomiţa, etc ;  
-primeşte  şi  rezolvă corespondenţa şi  sesizările  asigurând rezolvarea  în  mod operativ,  prompt,
conform  reglementărilor  legale 



-asigură şi răspunde de conţinutul şi modul de arhivare/păstrare a documentelor şi documentaţiilor
cu  care  operează; 
-întocmeşte şi răspunde de modul de întocmire a contractelor de concesiune;
-verifică şi răspunde de emiterea actelor de autoritate, în conformitate cu contractele de
concesiune  eliberate; 
-intocmeste diverse referate necesare consiliului local privind urbanismul şi amenajarea
teritoriului;

-realizarea activităţii privind protecţia mediului înconjurător;

b) Doamna Trică Cristina, inspector în cadrul compartimentului financiar – contabil (taxe
şi impozite) va îndeplini următoarele atribuţii:

-identifică,  măsoară  terenurile  care  apartin  domeniului  public  şi  privat  al  comunei  Scânteia;  
- realizează  împreună cu responsabilul cadatru punerea în posesie a persoanelor fizice şi juridice
care  deţin  terenuri  în  comuna  Scânteia   ca  urmare  a  sentinţelor  civile,  concesiuni,  închirieri,
asocieri,  schimburi  de  teren  şi  vânzări;  
-verifică  şi  identifică  terenurile  propuse  pentru  concesiune  si  vânzare;  
-participă la acţiuni de măsurare, verificare şi realizare de planuri de situaţie cu alte compartimente
din  cadrul  Primăriei;  
- identifică şi evidenţiază toate imobilele, terenurile virane – de pe teritoriul comunei Scânteia;
- identifică, prin orice mijloace, temeiul legal de scoatere din circuitul civil a acestora; 
-ia măsuri de conservare a terenurilor de către autorităţile competente; 
-primeşte  şi  rezolvă corespondenţa şi  sesizările  asigurând rezolvarea  în  mod operativ,  prompt,
conform  reglementărilor  legale 
-asigură şi răspunde de conţinutul şi modul de arhivare/păstrare a documentelor şi documentaţiilor
cu  care  operează; 
-intocmeste  diverse  referate  necesare  consiliului  local  privind  urbanismul  şi  amenajarea
teritoriului.

Art. 2. Fişele de post ale persoanelor sus-menţionate se completează corespunzător.
Art.  3.  Cu data  prezentei  îşi  încetează  aplicabilitatea prevederile  Dispoziţiei  Primarului

comunei Scânteia nr. 126 din 30.04.2020.
            Art. 4. Prezenta dispoziţie va fi  înaintata Instituţiei Prefectului în vederea exercitarii
controlului de legalitate  şi pentru aducere la îndeplinire persoanelor nominalizate la articolul 1
punctele a şi b, prin grija secretarului comunei.

                       PRIMAR,                                    
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                                                                                                     Contrasemnaeză pentru legalitate,
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