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INFORMATII GENERALE PRIVIND POSTUL 

1.Denumirea postului : ȘEF BIROU PATRIMONIU ȘI PROTECȚIE CIVILĂ 

2.Nivelul postului        : funcție publică de conducere 

3.Scopul principal al postului :  Organizează, coordonează, verifică și răspunde de activitatea biroului 

de patrimoniu și protecție civilă , în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

CONDITII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI : 

 

1. Studii de specialitate : studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă. 

2. Perfectionari (specializari) : studii universitare de master absolvite cu diplomă  în domeniul 

administraţiei publice, management  sau  în specialitatea studiilor necesare exercitării 

funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea 

educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare . Prin excepție de la 

prevederile art.465 alin.(3) și de la art.387 din Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare,funcțiile publice de conducere de la nivelul autorităților publice locale 

la nivelul comunelor și orașelor pot fi ocupate, prin concurs  organizat în condițiile legii, de 

persoane  care au studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii 

superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalentă sau studii 

superioare de scurtă durată, absolvite cu diploma, în specialitatea studiilor necesare ocupării 

funcției publice. 

3. Cunostinte de operare/ programare pe calculator (necesitate si nivel) : de baza 

4. Limbi straine :  nu este cazul 

5. Abilitati, calitati si aptitudini necesare : adaptabilitate , rezistentă la stres , abilităţi de 

mediere şi negociere, capacitate de planificare şi de a acţiona strategic, de a lucra în echipă, 

capacitate de a comunica , capacitate de consiliere în domeniul specific de activitate, 

profesionalism , atenţie , răbdare , spirit de observaţie, conştiinciozitate , disponibilitate la 

sarcini suplimentare , spirit de iniţiativă, asumarea responsabilitatilor. 

6. Cerinte specifice : disponibilitate pentru lucru in program prelungit, in conditiile legii. 

7. Competenta manageriala : cunostinte foarte bune de legislatie, capacitate de concentrare, 

analiza si sinteza, echilibru emotional, usurinta in stabilirea relatiilor interpersonale, 

capacitate de a lua decizii si de asi asuma responsabilitatea, capacitate de a se informa si 

invata in permanenta, perseverenta, urmarirea si finalizarea scopului. 

 

 



ATRIBUTIILE POSTULUI : 

Răspunde și conduce activitatea Biroului patrimoniu și protecție civilă  sens în care : 

- soluționează în condițiile legii horărârile de consiliu local și dispozițiile Primarului, cererile, sesizările 

și reclamațiile adresate biroului ; 

-desfășoară activitatea de relații cu publicul, în domeniul specific de acticvitate al biroului ; 

-primește, verifică și soluționează cererile persoanelor fizice care solicită  locuință, verifică 

documentele depuse la dosar și le înaintează comisiei de specialitate 

-ține evidența cererilor și a dosarelor privind solicitările de locuințe în regim de închiriere realizate 

prin ANL, pregătește documentațiile pentru comisiile de specialitate în vederea întocmirii listelor de 

prioritate la repartizarea locuințelor, respectiv referatele de specialitate și proiectele de horărâre cu 

privire la această problematică. 

- ține evidența cererilor și a dosarelor privind solicitările de locuințe în regim de închiriere (locuințe 

sociale) , pregătește documentațiile pentru comisiile de specialitate în vederea întocmirii listelor de 

prioritate la repartizarea locuințelor, respectiv referatele de specialitate și proiectele de horărâre cu 

privire la această problematică. 

-analizează, întocmește referate și informări, deplasări pe teren în vederea rezolvării cererilor 

petenților.Răspunde acestora în sensul soluționărilor propuse și aprobate.  

-răspunde de activitatea privind protecția civilă ; 

-răspunde de planificarea si coordonarea activitatii administrative ; 

-coordonează și supraveghează activitatea conducatorului auto și a personalului de întreținere a 

curțeniei ; 

-urmareste modul de intretinere si exploatare a masinilor, starea tehnica si de curățenie; 

-răspunde  în fața organelor de control pentru activitatea biroului ; 

-elaboreaza proceduri interne de lucru pentru activitățile din subordine ; 

- întocmește fisele posturilor personalului din subordine ; 

-întocmește evaluările anuale pentru personalul din subordine; 
-asigura cunoasterea si aplicarea legilor, consiliere, coordonare, conducere, luare de decizii ; 

-aduce la îndeplinire măsurile stabilite prin acte de control, dispozițiile primarului, hotărârile 

Consiliului local ; 

-respectă Codul etic și de conduită al functionarilor; 
-are datoria să păstreze confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de 
care ia cunoștință în exercitarea funcției; 
-îndeplineste orice alte atributii  stabilite prin hotarari ale Consiliului local sau dispoziții ale  

Primarului ; 

 

IDENTIFICAREA FUNCTIEI PUBLICE CORESPUNZATOARE POSTULUI : 

1. Denumire : ȘEF BIROU PATRIMONIU ȘI PROTECȚIE CIVILĂ 

2. Clasa :     

3. Gradul profesional al postului :  

4. vechimea minimă în specialitatea studiilor -  5  ani 

 

Sfera relationala a titularului postului : 

1. Sfera relatională internă : 

a). relații ierarhice – subordonat față de : primarul , viceprimarul  și administratorul public al 

orașului Sinaia 



                                 - superior pentru : personalul din cadrul Biroului patrimoniu și protecție 

civilă 

b). relatii functionale : cu toate serviciile autoritatii administratiei publice locale 

c).relatii de control : controleaza activitatea personalului din subordine 

                                    

d). relatii de reprezentare : in limitele legislatiei in vigoare si a mandatului acordat de 

Primarul orașului Sinaia 

 

2. Sfera relationala externa :  

 a) cu autoritati si institutii publice  - alte Primarii, Consiliul Judetean Prahova ;  

 b) cu organizatii internationale   - 

 c) cu persoane juridice private - 

3. Limite de competenta:  - 

4. Delegarea de atributii si competenta :  - 

Intocmit de :  

Numele si prenumele:    

Functia publica :  ..................................................... 

Semnatura ……………………………………………………………............  

Data intocmirii ………………..   

 

Luat la cunostinta de catre ocupantul postului  

Numele si prenumele:   

Semnatura ……………………………………… 

Data ……………………………………………. 

Contrasemneaza : 

 Numele si prenumele: VLAD OPREA 

 Functia  : ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE 

 Semnatura …………………………………. 

 Data:……………………………………….  

 


