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Denumirea instituţiei publice: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI 

 

Direcţia: PATRIMONIU 

 

Compartimentul : U.L.M. 

             Aprob, 

           PRIMAR, 

ing. Dorin Alexandrescu 

 

 

 

 

 

FIȘA POSTULUI 

 

NR ................. 

 

 

 

Informaţii generale privind postul 

1. Denumirea postului – CONSILIER, GRAD PROFESIONAL IA 

2. Nivelul postului – DE EXECUȚIE  

3. Scopul principal al postului – realizarea atribuțiilor de serviciu, aferente Compartimentului 

U.L.M. 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului2) – 7 vechime în specialitatea studiilor 

1. Studii de specialitate – studii superioare 

2. Perfecţionări (specializări) -  

3. Cunoştinţe de operare / programare pe calculator (necesitate şi nivel) - mediu 

4. Limbi străine3) (necesitate şi nivel4) de cunoaştere) – nu este cazul  

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare -  

     - capacitatea de asumare a responsabilităților; 

     - păstrarea confidențialității; 

     - capacitatea de a rezolva probleme operativ și imparțial; 

     - capacitatea de analiză și sinteză; 

     - capacitatea de comunicare și de lucru în echipă; 

     - conduita în relațiile cu superiorii, cu colegii de serviciu și cu cetățenii;  

6. Cerinţe specifice5) – Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condiţiile legii, 

disponibilitate pentru munca de teren, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, profesionalism, atenţie 

, răbdare, spirit de observaţie, conştiinciozitate, disponibilitate la sarcini suplimentare, de asumare a 

responsabilităţilor, creativitate şi spirit de iniţiativă; 

7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) – 

NU ESTE CAZUL 

Atribuţiile postului6): 

     Asistarea operatorilor de interes local în procesul de accesare a fondurilor pentru investiții; 

     Pregătirea și supunerea spre aprobare a actualizării strategiilor locale sectoriale prin consultări 

cu autoritățile responsabile; 
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     Elaborarea regulamentelor serviciilor comunitare de utilități publice, în colaborare cu 

compartimentele de specialitate, inclusiv stabilirea indicatorilor de performanță și aducerea acestora 

la cunoștință publică; 

     Monitorizarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță de către operatori; 

     Raportarea anuală a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță de către operatorii 

serviciilor publice, către Consiliul Local 

     Monitorizează și urmărește respectarea de către operatorii serviciilor comunitare de utilități 

publice a angajamentelor contractuale; 

     Urmărește ca regulamentele, caietele de sarcini, contractele cu operatorii, pentru serviciile 

publice delegate să respecte prevederile Regulamentului cadru, Caietului de sarcini cadru, respectiv 

a Contractului cadru, elaborate de ANRSC 

     Solicită operatorilor, programele de investiții pe următorii ani și alte date cu caracter economic, 

tehnic, necesare elabărării strategiilor; 

     Urmărește respectarea legislației privind regimul ajutoarelor de stat, raportarea către Consiliul 

Concurenței a modului de atribuire a acestora 

     Acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului; 

 

     Asigură informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a 

deşeurilor din cadrul localităţilor; 

     Verifica si controleaza colectarea selectivă, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea 

finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare; 

    Verifica asigurarea spaţiilor necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor, dotarea acestora cu 

containere specifice fiecărui tip de deşeu, precum şi funcţionalitatea acestora; 

     Propune stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu 

normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.; 

     Măsoară gradul de satisfacție al beneficiarilor serviciilor comunitare de utilități publice prin 

promovarea de chestionare anuale; 

     Colaborează cu compartimentele de specialitate din primărie; 

     Participă la diferite comisii de constatare şi inventariere a imobilelor, conform dispoziţiilor 

emise; 

     Rezolvă corespondența repartizată spre rezolvare la timp și cu respectarea prevederilor legale în 

ceea ce privește conținutul; 

     Arhivează documentele rezultate în cadrul exercitării sarcinilor de serviciu, pe termene de 

păstrare, conform Nomenclatorului arhivistic al unităţii şi Instrucţiunilor de aplicare a Legii 

Arhivelor Naţionale nr.16/1996; 

Legea nr.319/2006 - Legea sănătății și securității în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare: 

1) Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea 

sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, 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. 
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(1)În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la alin.(1), lucrătorii au 

următoarele obligaţii: 

a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport 

şi alte mijloace de producţie; 

b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze 

sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 

c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a 

dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice 

şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care 

au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi 

orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de 

propria persoană; 

f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face 

posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii 

sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a 

permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri 

pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 

h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

şi măsurile de aplicare a acestora; 

i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 

(2)Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, şi celorlalţi participanţi la procesul de 

muncă, potrivit activităţilor pe care aceştia le desfăşoară. 

 

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului 

1. Denumire – CONSILIER 

2. Clasa -  

3. Gradul profesional - IA 

4. Vechimea în specialitate necesară – 7 ani vechime în specialitatea studiilor 

SFERA RELAȚIONALĂ A TITULARULUI POSTULUI 

1. Sfera relaţională internă: 

a) Relaţii ierarhice: 

- subordonat faţă de – DIRECTOR PATRIMONIU, PRIMAR, VICEPRIMAR, SECRETAR 

- superior pentru – NU ESTE CAZUL 

b) Relaţii funcţionale: colaborează cu personalul din celelalte compartimente din cadrul aparatului 

propriu de specialitate al primarului; 

c) Relaţii de control: -  

d) Relaţii de reprezentare: - cu celelalte autorități și instituții ale statului; 

2. Sfera relaţională externă: 

a) cu autorităţi şi instituţii publice: Instituția Prefectului Județului Botoșani, Consiliul Județean 

Botoșani 

b) cu organizaţii internaţionale: -  
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c) cu persoane juridice private: -  

3. Limite de competenţă8) – conform legislației în vigoare specifice personalului contractual; 

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă – poate exercita și alte atribuții decât cele stabilite pentru 

domeniul de activitate specific în măsura în care este delegat în mod expres prin dispoziția 

Primarului  

 

Întocmit de9): 

 

1. Numele şi prenumele: jr. BALAN MARIA-DIANA 

2. Funcţia publică de conducere: DIRECTOR PATRIMONIU 

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

4. Data întocmirii:  

1. Numele şi prenumele: ing. COROLEA UNGUREANU SAVA DANIEL 

2. Funcţia publică de conducere: DIRECTOR PATRIMONIU 

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

4. Data întocmirii:  

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului 

1. Numele şi prenumele:  

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

3. Data:  

Contrasemnează10): 

1. Numele şi prenumele – PRIMAR AL MUNICIPIUL DOROHOI 

2. Funcţia: 

3. Semnătura -  

4. Data:  

 


