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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 

în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 
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Atribuțiile postului: 

a) efectuează controale pentru depistarea construcțiilor și organizărilor de șantier fără autorizație de construire 

sau desființare, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu sau care nu respectă autorizațiile emise; 

b) exercită controale în vederea constatării și sancționării faptelor ce constituie contravenții prevăzute de legea 

privind protejarea monumentelor istorice; 

c) efectuează inspecții privind respectarea prevederilor din actele normative ce reglementează disciplina în 

construcții și protejarea monumentelor istorice; 

d) verifică sesizările și reclamațiile persoanelor fizice și juridice referitoare la disciplina în construcții; 

e) verifică modul de executare și finalizare a autorizațiilor  pentru branșamente de apă, gaze naturale, rețele 

electrice, racorduri canalizare, extinderi conducte, reparații conducte;  

f) verifică executarea lucrărilor de reparații a părții carosabile și pietonale și aplică sancțiuni contravenționale 

în cazul nerespectării condițiilor impuse în autorizația de construire; 

g) verifică situația în teren privind respectarea documentației de execuție și a proiectelor tehnice, stadiul fizic 

al lucrărilor, finalizarea acestora potrivit documentației elaborate și autorizate și raportează constatările 

Arhitectului-șef;  

h) participă la recepția lucrărilor de construire în zona de competență la solicitarea Compartimentului 

Urbanism; 

i) participă la acțiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcțiilor și a organizărilor de șantier 

efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale ori pe spații aflate 

în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, 

prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni 

specifice; 

j) constată contravenții și întocmește procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor și după caz 

sesizează instituțiile abilitate ale statului; 

k) sesizează instanțele de judecată și organele de urmărire penală cu privire la continuarea construcțiilor fără 

autorizație față de care s-a dispus sistarea execuției lucrărilor sau pentru lucrări ce se edifică în zona de 

protecție a monumentelor istorice fără autorizație de construcție sau cu nerespectarea acesteia; 

l) constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin legi, hotărâri și ordonanțe ale guvernului, hotărâri ale 

consiliului local, contravențiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și 

înaintează procesele-verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, conform 

prevederilor legale; 

m) întocmește puncte de vedere la contestațiile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare și 

sancționare a contravențiilor; 

n) întocmește note și rapoarte privind rezultatul acțiunilor de control efectuate; 

o) verifică respectarea normelor legale privind construcțiile și împrejmuirile degradate; 

p) verifică și ia măsuri pentru respectarea regulamentului și a normelor privind mijloacele publicitare; 

q) verifică agenții economici în vederea obținerii acordului de funcționare din punct de vedere urbanistic; 

r) exercită controale conform prevederilor legislației în vigoare, privind legalitatea executării lucrărilor de 

construire/desființare, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, 

schimbare de destinație, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, ce se execută sau au fost 

executate pe raza comunei Bod. 
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