Judeţul Argeş
Primăria Municipiului Câmpulung
Direcţia Urbanism, amenajarea teritoriului
Compartimentul urbanism

Aprob,
Primar
Ioan Liviu Ţâroiu

FIŞA POSTULUI
NR. ________ / _____________
Informaţii generale privind postul
1. Denumirea postului: consilier, clasa I, grad debutant
2. Nivelul postului : S
3. Scopul principal al postului : urbanism și amenjarea teritoriului
Condiţii specifice pentru ocuparea postului
1. Studii de specialitate: Studii universitare absolvite cu diploma de licenta, domeniul ştiinţelor
inginereşti, specializări – construcţii civile, industriale şi agricole / îmbunătăţiri funciare şi
dezvoltare rurală / inginerie urbană şi dezvoltare regională / infrastructura transporturilor
metropolitane, sau în domeniul ştiinţelor umaniste şi arte, specializări – urbanism şi
administrarea teritoriului, proiectare şi planificare urbană, amenajarea şi planificarea
peisajului.
2. Perfecţionări (specializări):
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu;
4. Limbi străine :
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: comunicare, analiză, sinteză, planificare şi organizare,
comunicare, spontaneitate, lucru în grup.
6. Cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): Nu
Atribuţiile postului:
1. verificarea în teren a stării construcţiilor aparţinând Municipiului Câmpulung, împreună cu celelalte
persoane din cadrul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului;
2. întocmirea notelor de constatare privind starea construcţiilor, împreună cu celelalte persoane din
cadrul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului;
3. întocmirea graficelor anuale pentru reparaţii împreună cu celelalte persoane responsabile;
4. verificarea lucrarilor tehnice edilitare împreună cu SPADPP;
5. sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari, conform Legii 230 / 2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
6. verificarea şi soluţionarea sesizărilor din domeniul de activitate;
7. execută lucrări repartizate de către şeful direcţiei / arhitectul şef, după caz şi şefii ierarhici superiori;
8. cunoaşterea legislaţiei în vigoare, aplicabilă activităţilor desfăşurate în cadrul sarcinilor de serviciu;
9. răspunde disciplinar sau penal, după caz, pentru încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare şi
nerespectarea atribuţiilor de serviciu:
10. atribuţiuni privind aplicarea HCL nr. 51/2002;
12. întocmeşte referate pentru proiectele de hotărâri ce vor fi supuse spre aprobare în domeniul în care
îşi desfăşoară activitatea;
13. are obligaţia de a respecta normele securităţii şi sănătăţii muncii, conform Legii nr.319/2006, H.G.
nr. 1425/2006 şi normativele în vigoare;
14. salariatul este direct răspunzător în cazul producerii unor accidente, ca urmare a unor acţiuni
voluntare;

15. respectă normele P.S.I. conform Legii nr.307/2006;
16. respectă normele şi îndatoririle prevăzute în Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor
publici;
17. respectă prevederile Codului de conduită a funcţionarilor publici, conform Legii nr. 7 / 2004;
18. Respectarea şi cunoaşterea prevederilor Ordinului 400 / 2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului
1. Denumire: Consilier
2. Clasa: I
3. Gradul profesional: debutant
4. Vechimea (în specialitate necesară) : Sfera relaţională a titularului postului
1. Sfera relaţională internă:
a) Relaţii ierarhice:
- subordonat faţă de: şefii ierarhici superiori;
- superior pentru: b) Relaţii funcţionale: colaborează cu serviciile din aparatul propriu;
c) Relaţii de control: Da
d) Relaţii de reprezentare: Da
2. Sfera relaţională externă:
a) cu autorităţi şi instituţii publice: CPJ; Garda de Mediu;
b) cu organizaţii internaţionale: c) cu persoane juridice private: 3. Limite de competenţă: 4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: -

Întocmit de:
1. Numele şi prenumele : Vâlsănescu Constantin
2. Funcţia publică de conducere : coordonator compartiment consilier
3. Semnătura : ……………………………..
4. Data întocmirii : ………………………..

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
1. Numele şi prenumele: .....................................
2. Semnătura: …………………………….
3. Data: …………………………………..
Avizat de:
1. Numele şi prenumele : Simion Ramona
2. Funcţia : secretar
3. Semnătura : ……………………………
4. Data : ………………………………….

