Denumirea autorităţii sau instituţiei publice : Municipiul Câmpulumg

Aprob,*1)

Direcţia Tehnică şi urbanism

Primar

Compartiment transport public local

Ioan Liviu Ţâroiu

FIŞA POSTULUI
Nr. .....................

Informaţii generale privind postul
1. Denumirea postului : inspector, clasa I, grad profesional superior
2. Nivelul postului : funcţie publică de execuţie
3. Scopul principal al postului : organizarea şi monitorizarea activităţii de transport public şi
avizare documentaţii reţele edilitare
Condiţii specifice pentru ocuparea postului*2)
1. Studii de specialitate : .
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor inginereşti.
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani.
2. Perfecţionări (specializări) : ..................................................................................................................
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) : operare nivel mediu
4. Limbi străine*3) (necesitate şi nivel*4) de cunoaştere) :
......................................................................
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare : profesionalism, capacităţi de comunicare, analiză,
sinteză, abilităţi de mediere şi negociere, planificare şi organizare a activităţilor, eficienţă,
spontaneitate, lucru în echipă, rezistenţă la stres
6. Cerinţe specifice*5) : disponibilitate pentru program prelungit, în conformitate cu prevederile
legale
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) :
profesionalism, atenţie, răbdare, spirit de observaţie, conştiinciozitate, disponibilitate la sarcini
suplimentare, capacitate de analiză şi sinteză, de asumare a responsabilităţilor, creativitate şi
spirit de iniţiativă
Atribuţiile postului*6):
 eliberează certificate de urbanism pentru execuţia branşamentelor pentru utilităţi publice;
 verifică documentaţiile (proiectele de execuţie) în vederea emiterii autorizaţiilor de construcţie
branşamente pentru utilităţi;
 eliberează autorizaţii de construcţie branşamente pentru utilităţi publice;
 sancţionează persoanele care se fac responsabile de încălcarea prevederilor legale în domeniul
autorizării lucrărilor de branşamente pentru utilităţi, întocmind în acest sens procese verbale de
contravenţii;
 verifică în teren solicitările şi sesizările repartizate în conformitate cu atribuţiile delegate mai
sus şi răspunde în scris, în termenele legale, referitor la cele constatate şi a măsurilor ce se
impun.
















îndrumă, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a activităţii de transport
public local de persoane în regim de maxi – taxi, în conformitate cu dispoziţiile legale în
vigoare;
eliberează autorizaţii privind circulaţia autovehiculelor de transport conform regulamentelor
aprobate de Consiliul Local;
eliberează certificatele de înregistrare vehicule pentru care nu există obligaţia înmatriculării;
verifică documentaţiile în vederea înregistrării, radierii şi ţinerea evidenţei mopedelor,
maşinilor şi utilajelor autopropulsate utlizate în alte lucrări de construcţii, agricole, forestiere,
tractoare care nu se supun înmatriculării, precum şi vehiculelor cu tracţiune animală, pentru
care, conform prevederilor legale în vigoare nu există obligaţia înmatriculării;
sancţionează persoanele care se fac responsabile de încălcarea prevederilor legale în domeniul
activităţii de transport, întocmind în acest sens procese verbale de contravenţii;
verifică în teren solicitările şi sesizările repartizate în conformitate cu atribuţiile delegate mai
sus şi răspunde în scris, în termenele legale, referitor la cele constatate şi a măsurilor ce se
impun.
eliberează autorizaţiile de funcţionare conform prevederilor legale în vigoare;
verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru persoanele pentru care există
obligaţia obţinerii autorizaţiei de funcţionare;
sancţionează persoanele care se fac responsabile de încălcarea prevederilor legale în domeniul
autorizării activităţii de comerţ, întocmind în acest sens procese verbale de contravenţii;
verifică în teren solicitările şi sesizările repartizate în conformitate cu atribuţiile delegate mai
sus şi răspunde în scris, în termenele legale, referitor la cele constatate şi a măsurilor ce se
impun.
are obligatia de a semnala conducătorului intituţiei orice neregularitate ce apare in legatura cu
procedurile de lucru stabilite la nivelul unitatii precum si orice riscuri neprevazute ce ar putea
afecta rezultatele activitatii sale de zi cu zi.
raspunde de respectare prevederilor Regulamentului de ordine interioara precum si a Codului
de conduita si a Codului Etic;
răspunde de respectarea măsurilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul
situaţiilor de urgenţă.

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului
1. Denumire : inspector
2. Clasa : I
3. Gradul profesional :*7) superior
4. Vechimea în specialitate necesară : 9 ani
Sfera relaţională a titularului postului
1. Sfera relaţională internă:
a) Relaţii ierarhice:
- subordonat faţă de : primar
- superior pentru : --b) Relaţii funcţionale : colaborează cu toate compartimentele din instituţie pe problemele
specifice compartimentului
c) Relaţii de control : --d) Relaţii de reprezentare : ---

2. Sfera relaţională externă:
a) cu autorităţi şi instituţii publice : colaborează cu alte autorităţi şi instituţii publice pentru
rezolvarea problemelor specifice compartimentului
b) cu organizaţii internaţionale : ..........................................
c) cu persoane juridice private : ...........................................

3. Limite de competenţă :*8) semnează documentele emise în concordanţă
postului.

cu atribuţiile

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă : --Întocmit de*9):
1. Numele şi prenumele : Vâlsănescu Constantin
2. Funcţia publică de conducere : consilier
3. Semnătura .........................................................................
4. Data întocmirii ..................................................................
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
1. Numele şi prenumele .......................................................
2. Semnătura ........................................................................
3. Data ..................................................................................
Contrasemnează*10):
1. Numele şi prenumele .....................................................
2. Funcţia ...........................................................................
3. Semnătura ......................................................................
4. Data ................................................................................

*1) Se va completa cu numele şi funcţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. Se va semna de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice şi se va ştampila în mod obligatoriu.
*2) Se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul autorităţii sau instituţiei publice pentru ocuparea funcţiei publice corespunzătoare.
*3) Dacă este cazul.
*4) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" şi "vorbit", după cum urmează: "cunoştinţe de bază", "nivel mediu", "nivel avansat".
*5) De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii.
*6) Se stabilesc pe baza activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanţă cu specificul funcţiei publice corespunzătoare postului.
*7) Se stabileşte potrivit prevederilor legale.
*8) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin.
*9) Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului.
*10) Are calitatea de contrasemnatar persoana prevăzută la art. 118 alin. (2) din hotărâre.

