JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL CÂMPULUNG
Str. Negru Vodă, nr. 127, judeţul Argeş
Tel/fax: 0248511034, 0248510055; Mobil: 0756.998.960
email: primarie@primariacampulung.ro

SERVICIUL JURIDIC, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI AGRICOL
COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL ȘI FOND FUNCIAR
Aprob
Primar
LASCONI Elena-Valerica

FIŞA POSTULUI
Nr. 14
I. Informaţii generale privind postul:
1. Denumirea postului: INSPECTOR
2. Nivelul postului: Funcție publică de execuție.
3. Scopul principal al postului: Urmărește ținerea la zi a registrului agricol și înscrierea cu exactitate a
datelor înscrise, eliberează certificate și adeverințe pe baza datelor din registrul agricol în vederea
stabilirii ajutorului de șomaj, a ajutorului social și la întocmirea dosarelor pentru acordarea burselor
școlare, întocmește procedura și eliberează documentația necesară vânzării terenurilor situate în
extravilanul localității, eliberează documente de adeverire a proprietății animalelor.
II. Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în științe
inginerești sau științe juridice.
2. Perfecţionări (specializări): nu este cazul.
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: utilizare windows, operare office – nivel mediu.
4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): nu este cazul.
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: adaptabilitate, abilități de a lucra în echipă, de mediere și
negociere, rezistență la stres, capacitate de a comunica, capacitate de consiliere în domeniul specific de
activitate, profesionalism, atenție, răbdare, spirit de observație, conștiinciozitate, disponibilitate de
sarcini suplimentare, capacitate de analiza, capacitate de planificare și acționare strategică.
6. Cerinţe specifice: disponibilitate de lucru în program prelungit în condițiile legii.
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale: nu este cazul.
III. Atribuţiile postului:
|
1. Ține evidența registrului agricol electronic, înscrie datele și răspunde de exactitatea datelor
înscrise;
2. Transcrie și completează în condițiile O.G. nr. 28/2008 și ale Ordinului nr.
25/1382/37/1642/14297/746/20/2020 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea Normelor tehnice
de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024, pozițiile din registrul agricol
aferent perioadei 2015 – 2019, reprezentând gospodăriile populației deținătoare de terenuri
agricole și animale în noul registru agricol în format electronic aferent perioadei 2020 – 2024;
3. Acordă sprijin cetățenilor în vederea completării declarațiilor cu datele necesare înscrierii în
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registrul agricol;
4. Raportează datele din registrul agricol electronic și întocmește situațiile statistice;
5. Actualizează registrul agricol electronic pe baza declarațiilor însoțite de actele de stare civilă, de
proprietate și măsurători cadastrale (în situațiile în care există);
6. Întocmește și eliberează adeverințe referitoare la deţinerea parcelelor agricole, a animalelor şi a
păsărilor;
7. Întocmește și eliberează adeverințe pe baza datelor din registrul agricol electronic pentru situaţii
de asistenţă/protecţie socială, pentru obţinerea unor beneficii/servicii sociale;
8. Întocmește și eliberează documentele doveditoare privind utilizarea suprafeţelor de teren şi de
evidenţă a efectivelor de animale, respectiv a familiilor de albine, în vederea solicitării de plăţi în
cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri - plăţi directe, ajutoare naţionale
tranzitorii din domeniul vegetal şi zootehnic, inclusiv în sectorul apicol, sprijin pentru dezvoltare
rurală, măsuri de piaţă, precum şi alte forme de sprijin finanţate din fonduri europene şi din
bugetul naţional;
9. Răspunde la cererile, sesizările și reclamațiile cetățenilor, instituțiilor și societăților comerciale
repartizate de conducerea primăriei, comunicând în termen modul de rezolvare;
10. Acordă sprijin de specialitate producătorilor agricoli;
11. Execută și alte lucrări repartizate de către șeful serviciului și șefii ierarhici superiori în cadrul
atribuțiilor de serviciu;
12. Duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului;
13. Utilizează Registratura electronică;
14. Utilizează mailul primit din partea Primăriei Municipiului Câmpulung pe care are obligația să îl
folosească pentru schimburile de informații electronice pentru sarcinile de serviciu;
15. Suplinește pe timpul concediului de odihnă sau în situații neprevăzute colegii de birou;
16. Are obligația de a respecta normele securității și sănătății muncii, conform Legii nr. 319/2006,
H.G. nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare și normativele în vigoare.
17. Salariatul este direct răspunzător în cazul producerii unor accidente, ca urmare a unor acțiuni
voluntare;
18. Are obligația de a respecta regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, conform Legii
nr. 307/2006;
19. Respectă normele și îndatoririle funcționarilor publici prevăzute de O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
20. Respectă prevederile Ordinului Nr. 600/2018 din 20/2018 privind aprobarea Codului controlului
intern managerial al entităţilor publice, urmărind registrul pentru operațiunile specifice
serviciului;
21. Răspunde civil pentru pagubele produse cu vinovăție patrimoniului instituției, pentru nerestituirea
în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit, precum și pentru daunele plătite de
instituție, în calitate de comitent, unor terțe persoane, în temeiul unor hotărâri judecătorești
definitive și irevocabile;
IV. Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului:
1. Denumire: Inspector;
2. Clasa: I
3. Gradul profesional: asistent;
4. Vechimea în specialitate necesară: 1 an;
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V: Sfera relaţională a titularului postului:
1. Sfera relaţională internă:
a) Relaţii ierarhice:
- subordonat faţă de Șef Serviciu, Secretar General, Primar;|
- superior pentru: nu este cazul.
b) Relaţii funcţionale: de colaborare cu toate compartimentele din instituție pe problemele
specifice compartimentului:
c) Relaţii de control: nu este cazul;
d) Relaţii de reprezentare: în baza delegației primită de la conducerea instituției;
2. Sfera relaţională externă:
|
a) colaborează cu autorităţi şi instituţii publice: colaborează cu D.A.J. Argeș, O.C.P.I. Argeș,
Poliție, A.P.I.A. și alte instituții publice pentru rezolvarea problemelor specifice domeniului de activitate:
b) cu organizaţii internaţionale: nu este cazul;
c) cu persoane juridice private: colaborează pentru rezolvarea problemelor specifice domeniului
de activitate:
- limite de competenţă: reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru
îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
- delegarea de atribuţii şi competenţă: conform delegației/împuternicirii primită de la conducerea
instituției;
VI. Întocmit de:
1.
2.
3.
4.

Numele şi prenumele:
Funcţia publică de conducere:
Semnătura:
Data întocmirii: 21.07.2022;

VII. Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului :
1. Numele şi prenumele:
2. Semnătura:
3. Data:
VII. Contrasemnează:
1. Numele şi prenumele:
2. Funcţia:
3. Semnătura:
4. Data:
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