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Județul Argeș 

Primăria Municipiului Piteşti 

Direcția Arhitect Șef 

Arhitect Șef 

 

Aprob 

Primar 

Cristian Gentea 

 

 

FIŞA POSTULUI 
MATRIȚĂ 

 
 
Informaţii generale privind postul 
1. Denumirea postului: Arhitect Șef, cod COR 122301      

2. Nivelul postului: Funcţie publică de conducere 
3. Scopul principal al postului: organizează, coordonează și răspunde de activitatea 

Direcției Arhitect Șef 

Condiţii specifice privind ocuparea postului:  
1. Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență 

sau echivalentă de arhitect diplomat sau urbanist diplomat, arhitect sau urbanist, 

absolvent cu licenţă şi master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi 

amenajării teritoriului. 

2.Perfecţionări (specializări): master în domeniul administrației publice, management 

sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă 

echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţieinaţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

3.Cunoştinte de  operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel):Office– 

nivel mediu.  

4.Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): nu este cazul    

5.Abilităţi, calităţişi aptitudini necesare: capacitate de organizare, conducere și 

consiliere, spirit de organizare, spirit de inițiativă, meticulozitate, capacitate de însușire 

rapidă a noutăților legislative, abilități de a lucra în echipă și/sau independent, 

corectitudine, promptitudine, eficiență în efectuarea lucrărilor, atitudine reverențioasă, 

păstrarea confidențialității, capacitate de gestionare eficientă a resurselor (materiale, 

umane), profesionalism, răbdare, tact, judecată clară, atitudine respectuoasă, 

capacitatea de autoinstruire continuă în ceea ce priveştelegislaţia specifică domeniului, 

dorinţa de autoperfecţionare.  

6. Cerinţe specifice: deplasări frecvente, delegări, disponibilitate pentru lucru în 

program prelungit, cunoașterea legislației în domeniu, respect și loialitate față de lege 

și față de interesele instituției. 

7. Competenţă managerială (cunoştinte de management, calităţişi aptitudini 

manageriale – pentru funcţiile publice de conducere): 

- capacitate organizatorică;  

- capacitate de a acționa în condiții de stres și rapiditate în luarea deciziilor;  

- abilități în gestionarea resurselor umane și de a dezvolta calitățile profesionale ale 

subordonaților;  

- abilități de mediere, negociere și gestionare a situațiilor conflictuale apărute în 

cadrul colectivului. 
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Atribuţiile postului:  
I. Atribuţii specifice activităţii desfăşurate: 
1) răspunde și asigură prin intermediul structurii de specialitate condusă, organizarea, 

planificarea și coordonarea activității de amenajare a teritoriului, urbanism și 

autorizarea lucrărilor de construcții la nivelul municipiului Pitești, conform 

prevederilor legale; 

2) întocmește rapoarte tehnice de specialitate și proiecte de hotărâri ce se supun 

aprobării consiliului local; 

3) gestionează P.U.G. și Regulamentul aferent, precum și P.U.Z.-urile și P.U.D.-urile 

aprobate în consiliul local, în vederea eliberării documentelor solicitate de cetățeni, 

prin colaborare cu structura de specialitate din subordine; 

4) avizează acordurile de publicitate temporară, bannere și mash-uri, în baza 

regulamentului de organizare și desfășurare a  activității de publicitate, reclamă și 

afișaj în municipiul Pitești, coroborat cu legislația în vigoare; 

5) stabilește zonele de publicitate  împreună cu comisia de publicitate; 

6) formulează propuneri în vederea modificării sau completării documentațiilor de 

urbanism și le susține în cadrul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

7) întocmește avize de studii de oportunitate în vederea elaborării P.U.Z., de către 

investitori, pe teritoriul administrativ al municipiului Pitești; 

8) supune spre avizare în C.T.A.T.U. și apoi în consiliul local, toate proiectele de 

dezvoltare urbanistică – P.U.G., P.U.Z., P.U.D. – întocmite de terți pe teritoriul 

administrativ al municipiului Pitești ; 

9) coordonează activitatea Serviciului Urbanism și Autorizații de Construire 

(S.U.A.C.) precum și a Compartimentului Dezvoltare Urbană (C.D.U.), semnează 

certificatele de urbanism, autorizațiile de construire/desființare, avizele de amplasare și 

avizele primarului, după verificarea documentațiilor sub aspectul încadrării soluțiilor 

propuse în prevederile legislației specifice și a documentațiilor de urbanism aprobate; 

10) coordonează activitatea Compartimentului Evidența și Urmărirea Respectării 

Disciplinei în domeniul Autorizării Executării Lucrărilor de Construcții și în 

colaborare cu serviciul specializat din cadrul Poliției Locale aplică sancțiuni și dispune 

măsuri pentru intrarea în legalitate; 

11) propune și susține strategii în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, cu 

respectarea tradiției locale și a prevederilor legislației în vigoare; 

12) asigură soluționarea în termenul legal a sesizărilor primite de la  cetățeni 

referitoare la activitatea desfășurată în domeniul eliberării certificatelor de urbanism și 

a autorizațiilor de construire, în colaborare cu Compartimentul Evidența și Urmărirea 

Respectării Disciplinei în domeniul Autorizării Executării Lucrărilor de Construcții și 

cu Inspectoratul Județean în Construcții Argeș; 

13) colaborează cu reprezentanții Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu 

Național Argeș, formulează propuneri pentru clasare sau declasare de construcții cu 

valoare arhitecturală; 

14) repartizează și semnează corespondența direcției; 

15) participă la ședințele operative săptămânale, audiențele acordate de către 

conducerea primăriei cat și de către comisiile de specialitate ale consiliului local al 

Municipiului Pitești; 

16) participă la ședințele Comisiei Tehnice pentru analiza documentațiilor în vederea 

emiterii Certificatelor de Urbanism respectiv a Autorizațiilor de Construire; 
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17) convoacă, participă și asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.); 

18) participă la ședințele consiliului local ori de câte ori este necesar; 

19) avizează proiectele de investiții publice din punctul de vedere al conformității cu 

documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism legal aprobate. 

 

II. Atribuţii generale: 
1) răspunde de organizarea, planificarea şi coordonarea 

activităţiidirecţiei/compartimentului şi îndrumă, controlează periodic această 

activitate, dispunând măsurile legale care se impun, în scopul îndeplinirii la termen 

şi în totalitate a sarcinilor ce le revin salariaţilor din subordine în conformitate cu 

legislaţia în vigoare, hotărârile consiliului local şidispoziţiile primarului; 

2) asigură implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial și 

integrat, calitate-mediu, la nivelul structurii coordonate, conform Codului Intern 

Managerial aprobat prin Ordinului Secretariatului General al Guvernului  nr. 

600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice, Standardelor  ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015; 

3) contribuie la realizarea programului de dezvoltare a SCIM aprobat; 

4) stabileşte/vizează obiectivele specifice și indicatorii de performanță la 

nivelul activităților coordonate prin transpunerea obiectivelor generale, a 

aspectelor de mediu și a obligațiilor legale de conformare; 

5) realizează obiectivele specifice postului în vederea realizării misiunii 

compartimentului; 

6) depozitează consumabilele uzate (cartușe, tonere) și echipamentele electrice și 

electronice în locurile special amenajate; 

7) colectează selectiv deșeurile reciclabile (hârtie-carton, metal, mase plastice și 

sticlă); 

8) economisește resursele (apa, energia electrică, hârtie, alte consumabile); 

9) respectă procedurile de sistem, verifică procedurile operaţionale specifice 

activității coordonate; 

10) gestionează atât riscurile ce ar putea afecta realizarea obiectivelor 

compartimentului coordonat cât și oportunitățile; 

11) asigură raportarea lunară/anuală sau în conformitate cu prevederile legale 

specifice structurii coordonate; 

12) face propuneri pentru Regulamentul de organizare şifuncţionare a aparatului de 

specialitate al primarului municipiului Piteşti, conform competenţelor; 

13) întocmeştefişa postului și fisa de stabilire a obiectivelor pentru fiecare salariat 

din subordinea directă şi nemijlocită, în raport cu cerinţele postului şi cu pregătirea 

profesională, iar în situaţia în care apar modificări legislative asigură completarea 

şi actualizarea acesteia; 

14) efectuează analize ale rezultatelor obţinuteşiiniţiazăacţiuni corective şi 

preventive necesare pentru îmbunătăţireaeficacităţii proceselor realizate în 

cadrul structurii coordonate; 

15) identifică neconformităţi la procesele/activităţile/serviciile coordonate şi 

răspunde de soluţionarea acestora; 

16) aplică prevederile din Manualul de Management specifice domeniului său de 

activitate; 
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17) asigură promovarea cunoaşteriicerinţelor Ordinului Secretariatului General al 

Guvernului nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial 

al entităților publice, Standardelor  ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015; 

18) efectuează instruirea personalului din subordine pentru implementarea 

cerinţelor Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 cuprinzând 

standardele de management/ control intern la entităţile publice; 

19) se preocupă de îmbunătăţirea continuă a activităţii; 

20) îndeplineşte cu profesionalism, corectitudine şi loialitate îndatoririle de 

serviciu; 

21) asigură cunoaşterea, respectarea şi aplicarea corectă a actelor normative 

aplicabile în    domeniul său de activitate, a hotărârilor consiliului local şi a 

dispoziţiilor primarului; 

22) rezolvă în termen, corespondenţa repartizată; 

23) asigură păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu şiconfidenţialitatea în 

legătură cu faptele, informaţiile, documentele sau datele cu caracter personal, de 

care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice în condiţiile legii, cu 

excepţiainformaţiilor de interes public; 

24) în relaţiile cu publicul, oferă servicii de calitate, răspunzând prompt 

solicitărilor cetăţenilor; 

25) are obligaţia de a cunoaşteşi respecta îndatoririle stabilite prin Codul de 

Conduită a funcţionarilor publici, prin Regulamentul  Intern; 

26) asigură respectarea normelor legale privind întocmirea, circuitul, arhivarea şi 

păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor; 

27) răspunde pentru utilizarea integrală şi în condiţii de eficienţă a timpului de 

lucru; 

28) participă la acţiunile organizate de PMP; 

29) efectuează evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru personalul 

din subordine; 

30) efectuează autoevaluarea sistemului de Control Intern Managerial; 

31) propune, în condiţiile legii, acordarea de stimulente şi promovarea personalului 

din subordine; 

32) propune, în condiţiile legii, sancţionarea disciplinară a personalului pentru 

săvârşirea abaterilor disciplinare; 

33) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, transmise de şeful ierarhic 

superior şi/sau de primar. 

 

III. Atribuţiişi răspunderi în domeniul SSM: 
1) să îşidesfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, astfel 

încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională  atât 

propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau 

omisiunile sale în timpul procesului de muncă; 

2) să respecte regulamentul de circulaţie pe drumurile publice atunci când se 

deplasează de la domiciliu la serviciu şi invers, cât şi la deplasările în interesul 

serviciului cu autoturismul personal sau al instituţiei; 

3) să comunice imediat conducerii instituţiei sau lucrătorului desemnat orice 

situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol 

pentru securitatea şi sănătatea salariaţilor; 
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4) să aducă la cunoştinţaşefului ierarhic superior accidentele suferite de propria 

persoană; 

5) să coopereze cu lucrătorul desemnat pentru a permite conducătorului instituţiei 

să se asigure că mediul de muncă şicondiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri 

pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 

6) să îşiînsuşeascăşi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul 

securităţiişisănătăţii în muncă specifice locului de muncă şi măsurile de aplicare a 

acestora; să participe la instruirile organizate de responsabilul în domeniul SSM; 

7) să utilizeze corect aparatura de care dispune în desfăşurareaactiviăţii, precum şi 

cea din dotarea compartimentului. 

 

IV. Atribuţiişi răspunderi în domeniul situaţiilor de urgenţă: 
1) să respecte normele şi măsurile în domeniul situaţiilor de urgenţă aduse la 

cunoştinţă, sub orice formă, de persoana desemnată; 
2) să utilizeze instalaţiile, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit 

instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de persoana desemnată; 

3) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor 

şiinstalaţiilor de apărare împotriva incendiilor; 

4) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice 

încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii 

stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune 

sesizată la aparatura, sistemele şiinstalaţiile din dotarea instituţiei; 

5) să coopereze cu salariatul  desemnat care are atribuţii în domeniul situaţiilor de 

urgenţă, în vederea realizării măsurilor de apărare; 

6) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în 

cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu; 

7) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şiinformaţiile de care are 

cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor; 

8) să informeze autorităţile sau serviciile de urgenţă abilitate, prin orice mijloace, 

inclusiv telefonic, prin apelarea numărului 112, despre iminenţa producerii sau 

producerea oricărei situaţii de urgenţă despre care ia cunoştinţă; 

9) să participe la pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, la locul unde 

îşidesfăşoară activitatea; 

10) să accepte şi să efectueze evacuarea din zonele afectate, în situaţii de urgenţă, 

potrivit măsurilor dispuse şi aduse la cunoştinţă de către autorităţile abilitate; 

11) să îndeplinească orice alte atribuţiişi sarcini stabilite de lege sau de primar, în 

domeniul situaţiilor de urgenţă. 

 
Identificarea funcţiei publice: 
 1. Denumire: Arhitect Șef 

 2. Clasa: I 

 3. Gradul profesional: II 

 4. Vechimea în specialitate necesară: 7 ani  

Sfera relaţională a titularului postului 
1. Sfera relaţională internă: 
a) Relaţii ierarhice: 

- subordonat faţă de:  Primarul Municipiului Pitești; 

- superior pentru : personalul din subordine. 
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b) Relaţiifuncţionale: compartimentele de specialitate subordonate, direcțiile și 

compartimentele independente din cadrul Primăriei Municipiului Pitești. 

c) Relaţii de control: controlează activitatea personalului din subordine. 

d) Relaţii de reprezentare: în baza delegării de către conducerea PMP, în 

legătură cu obiectul de activitate/atribuţiilefuncţionale/pregătirea necesară. 

2. Sfera relaţională externă: 
a) cu autorităţişiinstituţii publice: Inspectoratul în Construcții Argeș, poliția 

locală, Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național Argeș etc.; 

b) cu organizaţiiinternaţionale: potrivit dispoziţiei primarului; 

c) cu persoane juridice private: în limita atribuţiilor prevăzute în ROF, potrivit 

dispoziţiei primarului. 

3. Limite de competenţă:  
- răspunde de îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin prezenta fișă a postului;  

- semnează toate lucrările întocmite și vizează toate lucrările întocmite de 

personalul din  subordine;  

- nu admite accesul la acte și nici introducerea sau eliberarea de acte fără 

aprobarea șefului direct;  

-  nu angajează instituția în raporturi cu alte persoane fizice sau juridice;  

- informează șeful direct de toate aspectele intervenite în relațiile de 

birou/direcție.   

4. Delegarea de atribuţiişicompetenţă: 
- poate delega atribuții din competența sa unor categorii de personal dincadrul 

direcției; 

 - în lipsa de la serviciu , respectiv când se găsește în una din următoarele situații: 

 a) se află în concediu de odihnă, concediu medical sau alte concedii prevăzute 

de lege; 

 b) se află în delegație; 

 c) este suspendat din funcție, în condițiile legii; 

 d) se abține în scopul respectării regimului juridic al conflictului de interese, 

 

-atribuțiile specifice enumerate de la nr. ...... la nr. ...... sunt îndeplinite de 

către........;Semnătura....... 

-atribuțiile specifice enumerate de la nr. ...... la nr. ...... sunt îndeplinite de către........; 

Semnătura....... 

 
Întocmit de: 

 1. Numele si prenumele: GENTEA CRISTIAN 

 2. Funcţia de conducere : Primar 

 3. Semnătura ............................................. 

 4. Data întocmirii ....................................... 

 Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: 
 1. Numele şi prenumele: ........................................ 

 2. Semnătura ........................................................... 

 3. Data .................................................................... 

 


