
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMĂRIA COMUNEI PADEŞ 
N R . Q o ^ l O.V Q g 2020 

în conformitate cu prevederile art. 476 alin.(2) lita), art.478 alin.(2) şi art.618 alin.(4) şi alin. 
(22) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ şi ale H.G. nv.6\M2W% pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare, Primăria comunei Pades, cu sediul în sat Călugareni, strada Pandurilor, nr. 
124, comuna Padeş, judeţul Gorj, organizează, în data de 6 octombrie 2020, ora IO00, examenul de 
promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, pentru urmatoarele funcţii publice : 

> Un post consilier, clasa I, gradul profesional principal, compartimentul financiar-
contabil (taxe si impozite) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Padeş, judeţul Gorj; 

> Un post consilier, clasa I, gradul profesional principal, compartimentul asistenţă 
socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Padeş, judeţul Gorj; 
> Un post consilier, clasa I, gradul profesional principal, compartimentul urbanism din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Padeş, judeţul Gorj; 

1. Examenul se va desfăşură la sediul Primăriei comunei Padeş şi va consta în următoarele 
etape: 

- selecţia dosarelor de înscriere; 
- proba scrisă - 6 octombrie 2020, ora IO00,1a sediul Primăriei comunei Padeş; 
- proba interviu care se va susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare 

de la data susţinerii probei scrise, la sediul Primăriei comunei Padeş. Data şi ora susţinerii interviului 
se vor afişa obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă. 

2. Termenul de depunere a dosarului Ia examenul de promovare: 
Dosarului de înscriere la examenul de promovare se depune la sediul Primăriei comunei Padeş 

în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului, respectiv pâna la data de 23 septembrie 2020 şi va 
conţine în mod obligatoriu următoarele: 

> copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Compartimentul resurse umane 
în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

> să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de 
perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în 
condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de 
minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate; 

> copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 
ani de activitate; 

> adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei 
disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost 
aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată; 

> formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3. Condiţiile de participare la examenul de promovare: 



Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 479, aiin.(l), din 
Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv: 

> s ă aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţ iei publice din care 
promovează; 

> s ă fi obţinut un număr minim de credite prin part iciparea la programe de formare, 
de perfecţ ionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de 
studiu, în condiţ i i le legii sau să fi urmat o formă de perfecţ ionare profesională cu 
durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate; 

> s ă fi obţinut cel puţin calif icativul „bine" la evaluarea performanţelor individuale 
în ultimii 2 ani de activitate; 

> s ă nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţ i i le prezentului cod. 

Bibl iografia: 

1. pentru compartimentul financiar-contabil (taxe si impozite) din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Padeş, judeţul Gorj; 

!. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul II 
Statutul funcţionarilor publici; 

2. Constituţia României, republicată; 
3. LEGEA Nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. LEGEA NR.82/1991 - Legea contabilităţii, cu modificările si completările ulterioare 
5. Legea 277/2015 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare; 
6. Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările si completările ulterioare; 

2. pentru compartimentul asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Padeş, judeţul Gorj; 

1. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul II 
Statutul funcţionarilor publici; 

2. Constituţia României, republicată; 
3. Ordonanţa de Urgenţă nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului; 
4. Legea nr. 61/1993 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii cu modificările si 

completările ulterioare; 
5. Lgea nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările si 

completările ulterioare; 
6. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările si completările ulterioare. 
7. OUG nr. 133/2020 privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi 

care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin 
educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a 
acestora. 

3. pentru compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Padeş, judeţul Gorj; 

l.O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul II 
Statutul funcţionarilor publici; 

2.Constituţia României, republicată; 
3.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructiio republicata, cu modificările 

si completările ulterioare; 



4.Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările 
ulterioare; 

5. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, cu modificările si completările ulterioare 

6.Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

5. Atribuţii stabilite prin fişa postului: 

Pentru compartimentul financiar-contabil (taxe si impozite) din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Padeş, judeţul Gorj; 

® încasează impozite şi taxe locale stabilite prin lege si hotărâri ale Consiliului Local Padeş, cu 
respectarea termenelor de plată pentru satele Apa Neagră, Cloşani, Călugăreni, Padeş, 
Orzeşti, Văieni, Motru-Sec, Cerna- Sat; 

• încasează taxele locale, stabilite prin hotărârile Consiliului Local Padeş in satele precizate 
mai sus, atât de la persoanele fizice cat si cele juridice ; 
o încasează amenzile din satele precizate mai sus; 
® întocmeşte la termen evidenta cu privire la sumele încasate si depune sumele in conturile 

deschise la trezoreria Motru ; 
® întocmeşte împreuna cu contabilul documentele de executare silită (înştiinţări de plata 

somaţii3titluri executorii); 
® înmânează contribuabililor înştiinţările de plata a impozitelor; 
® identifica toate construcţiile realizate si ia masuri pentru impunerea acestora; 
© îndeplineşte si alte atribuţii primite de la ordonatorul principal de credite; 
® respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara încheiat pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei; 
® îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin actele normative, in vigoare sau încredinţate de 

autoritatea deliberativă, primar, viceprimar. 
® emite decizii de impunere privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de către 

contribuabili persoane fizice si juridice bugetului local; 
® elibereaza certificate de atestare fiscal; 
® transmite dosarele fiscale ale contribuabililor care si-au schimbat sediul sau domiciliul către 

alte organe fiscale; 
® verifica modul de completare a declaraţiilor de impunere si actele prin care se atesta 

dobandirea proprietatii bunurilor de către persoanele fizice si juridice si stabileste impozitul 
datorat; 

® participa la identificarea persoanelor care poseda bunuri nedeclarate supuse impozitării. 

Pentru compartimentul asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Padeş, judeţul Gorj; 

a) In domeniul activitatii de secretariat pentru Consiliul local 
® pastreaza registrul general de intrare ieşire a corespondentei adresata Primăriei comunei 

Pades si Consiliului local: 



inregistreaza zilnic corespondenta pe care o prezintă pentru studiere si repartizare primarului 
comunei sau,in lipsa acestuia viceprimarului sau secretarului comunei; 
răspunde de expedierea corespondentei si urmăreşte rezolvarea acesteia in termen de către cei 
carora le-a fost repartizata sesizând orice neregula primarului,viceprimarului sau secretarului 
comunei; 
asigura transmiterea răspunsurilor autoritatii administraţiei publice locale către alte autoritati, 
persoane fizice sau persoane juridice, in care sens întocmeşte necesarul de plicuri si mărci 
poştale ; 

b) In domeniul activitatii de autoritate tutelara si protectie sociala 
tine evidenta minorilor asupra carora s-au luat masuri de ocrotire ; 
intocmeste proiectul programului de ocrotire si protectie sociala a unor categorii de minori 
aflaţi in dificultate si pentru persoanele cu handicap grav ; 
intocmeste anchete sociale pentru copii ce urmeaza a fi dati in plasament sau scoli speciale ; 
intocmeste anchete sociale pentru acordarea dispensiei de varsta in vederea incheierii 
căsătoriei; 
intocmeste anchete sociale referitoare la persoanele care au savarsit fapte penale,in vederea 
întreruperii executării pedepsei penale,sau solicitate de instanta de judecta in vederea 
încredinţării minorilor. 
oferă toate informaţiile solicitate in domeniul autoritatii tutelare si proiecţiei sociale ; 
întocmeşte documentaţiile si lucrările necesare colectivului de sprijin al autoritatii tutelare si 
protectiei sociale si comisiei pentru ocrotirea unor categorii de minori ; 
intocmeste lucrările necesare in vederea acordarii ajutorului pentru încălzire ; 
intocmeste documentaţia necesara in vederea acordarii alocaţiei de stat, acordarea 
stimulentului si indemnizaţiei pentru creştere copil pana la varsta de 2 ani, acordarea alocaţiei 
de susţinerea familiei pentru familiile cu venituri mici si transmite lunar situatiile la Agenţia 
Judeteana de Prestatii Sociale Gorj. 
tine evidenta persoanelor beneficiare de ajutor social in conformitate cu prevederile Legii nr. 
416/200leu modificările si copmpletarile ulterioare ; 
transmite lunar situatiile si rapoartele la Agenţia Judeteana de Prestatii Sociale Gorj. 
conduce evidenta persoanelor lipsite de exerciţiu sau capacitate de exerciţiu restransa,precum 
si a persoanelor,desi se bucura de capacitate de exerciţiu,datorita unor anumite împrejurări 
prevăzute de lege ,nu-si pot apara interesele in mod corespunzător; 
intocmeste rapoarte privind modul de realizare si îndeplinire a sarcinilor si atribuţiilor de 
serviciu. 
respecta prevederile Rgulamentului de ordine interioara încheiat pentru aparatul de specialitate 
al comunei Pades. 
întocmeşte dosarele beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările ulterioare; 
Îndruma spre consiliere psihologica familiile in scopul prevenirii separarii copilului de familia 
sa, precum si reintegrării copiilor si tinerilor in familia de origine; 
intocmerte lunar situatii Privind pland de Acţiuni sau de interes local al personelor apte de 
munca din familiile beneficiare de ajutor social; 
îndeplineşte si alte atributii stabilite prin acte normative in vigoare , sau încredinţate de 
Consiliu Local,primar sau de secretarul comunei. 
c.) Atributii de ofiţer de stare civila delegat de primar, prevăzute de Legea nr. 119/1996 
cu privire la actele de stare civilă si de H.G. nr 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu 
privire la aplicarea unitara a dispoziţiilor in materie de stare civila: 

întocmesc, la cerere sau din oficîu, potrivît legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces, în 
dublu exemplar, şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare privind 
actele şi faptele de stare civilă înregistrate; 



înscriu menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimit comunicări de 
menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă - exemplarul I sau, după caz, exemplarul 
II, în condiţiile prezentei metodologii; 
eliberează gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de 
stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii 
nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, 
potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la 
menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă; 
trimit structurilor de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată 
unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare 
civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuţii vii, 
cetăţeni români, ori cu privire ia modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români; 
actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele 
decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul 
S.P.C.L.E.P. de ultimul loc de domiciliu; 
trimit structurilor de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată unitatea 
administrativ-teritorială, până la data de 5 a lunii următoare, certificatele anulate la 
completare; 
întocmesc buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele 
Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimit, până Ia data de 5 a lunii următoare 
înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică ; 
dispun măsurile necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în condiţii care să 
asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigură spaţiul necesar destinat 
desfăşurării activităţii de stare civilă; 
atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri 
precalculate, pe care Ie păstrează şi le arhivează în condiţii de deplină securitate; 
propun necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi 
cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică anual structurii de stare civilă din cadrul 
S.P.C.J.E.P.; 
reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parţial sau total -, prin copierea 
textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare şi 
aplicarea sigiliului şi parafei; 
primesc cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă şi documentele prezentate în 
motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, S.P.C.L.E.P. la care este arondată unitatea 
administrativ-teritorială; 
primesc cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în 
statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume, 
precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în 
vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării; 
primesc cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din 
străinătate, însoţite de actele ce le susţin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau 
respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, în 
vederea avizării prealabile de către S.P.C.J.E.P. în coordonarea cărora se află; 



« primesc cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea 
cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise 
pe acestea, întocmesc documentaţia şi referatul cu propunere de aprobare sau respingere şi le 
înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de 
aprobare/respingere de rectificare de către primarul unităţii administrativ-teritoriale 
competente; 

« primesc cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmesc 
documentaţia şi referatul prin care se propune primarului unităţii administrativ-teritoriale 
emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.; 

* înaintează S.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la 
data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile 
din registrul de stare civilă - exemplarul I; 

® sesizează imediat S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. Bucureşti - D.S.C., în cazul pierderii sau furtului 
unor documente de stare civilă cu regim special. 

Pentru compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Padeş, judeţul Gorj; 

® tine evidenta documentaţiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, privind vechlile si noile 
detalii de sistematizare precum si preluarea informaţiilor din certificatele de urbanism eliberate ; 
H initiaza elaborarea documentelor de urbanism, solicita executarea P.U.G, P.U.Z si urmăreşte 
elaborarea lor ; 
® verifica documntatiile tehnice in vederea Întocmirii si eliberării cetificatelor de urbanism si a 
autorizaţiilor de construire /desfiinţare conform prevederilor Legii nr. 50/1991- privind autorizarea 
lucrărilor de construire si a legilor in vigoare 
® elaboreaza referate si proiecte de hotarari privind organizarea si dezvoltarea urbanistica a 
comunei; 
• efectueaza controlul privind executarea construcţiilor in conformitate cu legile in vigoare ; 
® urmăreşte somaţiile emise si tine evidenta proceselor verbale de contravenţie, întocmeşte 
documentele de înaintare in instantele de judecata , in conformitate cu prevederile legale in 
colaborare cu compartimentul de informare si relaţii publice , juridice si administraţie publica 
locala; 
® face propuneri privind promovarea de învestitii no i ; 
® urmăreşte si verifica modul in care se realizeaza activitatea de amenajare si intretinere spatii 
verzi si iluminat public ; 
® gestioneaza procesul emiterii certificatelor de urbanism , autorizaţiilor de 
construire/desfiintare si avize; 
® se preocupa de obţinerea acordurilor si avizelor, conform legislaţiei in vigoare ; 
® face analiza operativa privind respectarea structurii si conţinutului documentelor depuse si 
restiutirea dupa caz a documentaţiilor necorespunzatoare conform legilor in vigoare ; 
® analizeaza documentaţia depusa in vederea obţinerii autorizaţiei de construire in vederea 
îndeplinirii tuturor cerinţelor legale in vederea emiterii acesteia 
® asigura redactarea si prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism , autorizaţiilor de 
construire desfiinţare si a avizelor ; 
® asigura banca de date specifica activitatii de urbanism ; 
® urmăreşte întocmirea , avizarea si aprobarea documentaţiilor de urbanism pentru comuna 
Pades; 
® realizeaza controlul construcţiilor privind respectarea discilpinei in constructii luând masuri de 
constatare si sancţionare a contravenţiilor a construcţiilor ce se executa ilegal, tine evidenta 
proceselor verbale de constatare si sancţionare a contravenţiilor ; 



H asigura verificarea scrisorilor si reclamatiilor cu privire la respectarea disciplinei in constructii 
si propune masuri de soluţionare a problemelor verificate ; 
B asigura relaţiile publice cu cetatenii , institutii publice si societati comerciale privind 
problemele de specialitate; 
8 asigura informarea cetatenilor cat si a institutiilor prin afişare la sediul primăriei cat si in satele 
componente a documentaţiilor privind autorizarea executărilor de constructii; 
* intocmeste Avizele lucrărilor de construire ce se autorizeaza de consiliul judeţean ; 
o verifica in teren modul de amplasare si executare a construcţiilor conform autorizaţiei de 
construire ; 
® centralizeaza si inregisteaza documentaţiile pentru certificatele de urbanism , autorizaţii de 
construire / desfiinţare si avize ; 
® supune aprobarii studiile si detaliile de urbanism si urmăreşte modul de realizare al acestora ; 
® urmăreşte ducerea la îndeplinire a hotararilor judecătoreşti si a masurilor prevăzute de 
instantele judecătoreşti; 
® participa Ia organizarea ,exploatarea si intretinerea reţelelor de iluminat public pentru punerea 
in valoare a edificiilor publice,a monumentelor arhitectonice si de arta ,a spatiilor publice si 
peisagistice; 
® participa in comisiile de licitatie si recepţie a investiţiilor ce se realizeaza in comuna Pades ; 
® propune dezvoltarea si amenajarea spatiilor publice in stransa concordanta cu necesitatile 
comunei cat si a saptiilor verzi; 
H propune studii , proiecte si programe anuale privind dezvoltarea edilitar gospodăreasca 
intretinerea conservarea administrarea bunrilor din domeniul public si privat al comunei si le 
supune aprobarii; 
H urmăreşte modul de amplasare a afisajului publicitar atat pe străzi cat si in locuri publice, in 
condiţiile stabilite prin planurile de urbanism si studiile de circulaţie ; 
® asiugura si inainteaza situatiile statistice la Direcţia de Statistica,Gorj Consiliul Judeţean Gorj 
cat si Inspectoratului in Constructii Gorj. 
® respecta prevederile Rgulamentului de ordine interioara încheiat pentru aparatul de 
specialitate ai comunei Pades. 
® întocmirea si verificarea documentelor ce stau la baza întocmirii documentaţiilor cadastrale. 
© participa si intocmeste proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de construire si a 
declaraţiei de regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire . 
• regularizează taxe autorizaţii; 
® asigură preluarea documentaţiilor de la solicitanţi; 
® asigură returnarea documentaţiilor incomplete; 
® calcularea taxelor potrivit legislaţiei; 
® regularizarea taxelor de autorizaţii la data expirării termenului stabilit; 
B îndeplineşte si alte atributii stabilite prin acte normative in vigoare , sau incredintate de 
Consiliu Local primarul sau viceprimarul comunei. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Pades, compartimentul resurse-
umane, telefon 0253/417101. 

P R I M A R , , 
ANTONIE SERAFIM 


