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Referat de evaluare 

           Referitor la promovarea domnului Groza Ioan în gradul profesional imediat superior 

 

 Subsemnata Sularia Patricia-Alexandra având funcția publică de consilier juridic, în calitate de 

responsabilă în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului conform Dispoziției nr.46/2019 emisă 

de primarul comunei Ciugud, înaintez prezentul referat de evaluare al domnului Groza Ioan – inspector 

de specialitate în cadrul Compartimentului Urbanism si amenajarea teritoriului, potrivit prevederilor 

art.41 alin.(9) și (10) din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ullterioare. 

Domnul Groza Ioan, potrivit Dispoziției nr.43/30.03.2018 emisă de primarul comunei Ciugud a 

fost încadrat în funcția contractuală de inspector de specialitate, grad profesional II, gradația 2 în 

cadrul Compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Ciugud, începând cu data de 02.04.2018. 

  Acesta a desfășurat următoarele atribuții, acestea regăsindu-se și în fișa postului: 

➢  urmăreşte executarea construcţiilor în conformitate cu autorizaţiile de construcţie; în cazul în 

care se constată nerespectarea autorizaţiei de construcţie sau executarea unor lucrări 

neautorizate propune deîndată măsurile prevăzute de lege; 

➢ organizează şi conduce la zi evidenţa certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construcţie şi 

autorizaţiilor de demolare; 

➢ calculează si răspunde de încasarea taxei de autorizare conform legii la finalizarea 

construcţiilor, stabileşte şi răspunde de încasarea taxei de regularizare; 

➢ coordonează recepţia construcţiilor autorizate conform legii în vederea stabilirii valorii 

impozabile şi regularizării taxelor de autorizare; 

➢ prezintă la cererea  consiliului  local sau a primarului, rapoarte şi informări privind activitatea 

urbanistică şi de amenajare a teritoriului; 

➢ informează consiliul local şi primarul despre măsurile ce se impun  pentru  materializarea 

proiectelor de urbanism; 

➢ întocmeşte  propunerile  pentru atribuirea de denumire a străzilor de pe raza  comunei Ciugud; 

➢ organizează şi întocmeşte baza de date de urbanism şi amenajarea teritoriului;            

➢ organizează consultarea cetăţenilor pentru avizarea şi aprobarea  proiectelor de urbanism; 

➢ rezolvă şi răspunde în scris la sesizările şi audienţele cetăţenilor referitoare la semnalarea 

cazurilor de abatere privind disciplina în construcţii; 

➢ întocmeşte referate de specialitate în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale primarului şi 

de hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii compartimentului; 

➢ asigură arhivarea actelor cu care lucrează; 
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➢ centralizează date şi studii statistice necesare unor raportări solicitate de instituţiile  judeţene  

abilitate; 

➢ colaborează pentru realizarea activităţii cu diferite instituţii;  

➢ păstrează în fişet, sub cheie, registrele Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, 

ştampilele UAT Ciugud, mapa de corespondenţă nerepartizată şi alte documente de interes; 

➢ răspunde de implementarea selectivă a deşeurilor, precum şi de raportarea lunară a cantităţilor 

de deşeuri colectate şi cântărite în luna anterioară în conformitate cu prevederile Legii nr. 

132/2010; 

În desfășurarea activității în cadrul instituției noastre acesta și-a însușit legislația specifică 

activității desfășurate, respectiv prevederile Legii nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanism cu modificările și completările ulterioare, ale  Ordinului nr. 

839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare, le Ordinului nr.233/2006 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, H.G. nr. 

525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, art.755-772 din Capitolul IV din Legea 287/2009 privind Codul Civil, 

republicată  cu modificările și completările ulterioare. 

    Aptitudinile pe care le-a dobândit și dovedit în modul de îndeplinire a atribuțiilor sunt: munca în 

echipă, rezistenţă la stres,  operativitate, flexibilitate, seriozitate 

    Domnul Groza Ioan și-a desfășurat activitatea în cadrul instituției noastre cu respectarea  

principiilor care guvernează conduita profesională a personalului contractual din administraţia publică 

prevăzute în art.368 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, respectiv: 

    a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite 

categorii de funcţii au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării; 

    b) prioritatea interesului public, în exercitarea funcţiei deţinute; 

    c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu 

conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au îndatorirea de a aplica acelaşi 

regim juridic în situaţii identice sau similare; 

    d) profesionalismul, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au 

obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine 

şi conştiinciozitate; 

    e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii 

de funcţii sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes altul decât interesul 

public, în exercitarea funcţiei deţinute; 

    f) integritatea morală, principiu conform căruia persoanelor care ocupă diferite categorii de funcţii le 

este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori 

beneficiu în considerarea funcţiei pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie; 

    g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite 

categorii de funcţii pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a 

bunelor moravuri; 

    h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea diferitelor categorii de funcţii 

ocupanţii acestora trebuie să fie de bună-credinţă; 

    i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate în exercitarea 

diferitelor categorii de funcţii sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor; 



    j) responsabilitatea şi răspunderea, principiu potrivit căruia persoanele care ocupă diferite categorii 

de funcţii răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuţiile de serviciu nu au fost 

îndeplinite corespunzător. 

Analizând fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale aferente anilor 2019, 

2020 și 2021 privind pe domnul Groza Ioan, potrivit cărora calificativul obținut este FOARTE BINE și 

având în vedere cele anterior menționate, propun promovarea domnului Groza Ioan în gradul 

profesional imediat superior, respectiv gradul I. 

În acest sens, bibliografia examenului de promovare este: 

 - Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

 -  Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism cu modificările și completările 

ulterioare; 

 -   OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

 -   Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare; 

 -   Ordin nr.233/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de 

urbanism; 

 -  H.G. nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 -  art.755-772 din Capitolul IV din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată  cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În ceea ce privește componența comisiei de examinare, respective cea de soluționare a 

contestațiilor, propun următoarea componență: 

 Comisia de examinare: Sularia Patricia Alexandra consilier juridic; 

       Ciorgovean Daniel Zaharie – inspector de specialitate 

       Litan Cristina Susana 

 Comisia de soluționare a contestațiilor: Poparadu Sorin Ioan – inspector de specialitate 

           Buda Lenuța – consilierul primarului 

           Tătar Liana Ramona -  inspector 

 Secretariatul celor două comisii va fi asigurat de către doamna Ciorgovean Maria-Mihaela – 

secretarul general al comunei Ciugud, persoana cu atribuții în ceea ce privesc resursele umane. 

   

 

Compartiment Juridic 

Sularia Patricia Alexandra 
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