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

FIŞA POSTULUI
NR. 67 / 17.03.2022

Aprob
Primar
LASCONI Elena-Valerica

Informații generale privind postul
1. Denumirea postului: Inspector
2. Nivelul postului : DEBUTANT
3. Scopul principal al postului:

Proiectarea şi realizarea de reţele geodezice spaţiale pentru ridicări topografice,
cadastrale şi alte lucrări inginereşti;
 Efectuarea de ridicări topografice specifice, necesare elaborării de planuri și hărți
topografice și tematice;
 Ridicarea reţelelor tehnico – edilitare prin efectuarea măsurătorilor unghiulare, de
distanţe, de diferenţe de nivel, în scopuri geodezice şi reducerea acestora la suprafaţa
de referinţă;
 Aplicarea pe teren a proiectelor de urbanism și amenajarea teritoriului, construcţii
civile şi industriale, căi de comunicaţie și lucrări de artă, construcţii hidrotehnice și
îmbunătăţiri funciare etc;
 Determinarea deplasărilor şi deformaţiilor construcţiilor şi terenurilor;
 Realizarea de sisteme informaţionale în cadastru şi în domeniile de specialitate, precum
și utilizarea lor pentru lucrări de publicitate imobiliară și pentru evaluarea proprietăţii
imobiliare.
Direcția Tehnică și Urbanism – Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului
Condiţii specifice pentru ocuparea postului
1. Studii de specialitate: Studii universitare absolvite cu diploma de licenta, domeniul
ştiinţelor inginereşti sau economice, specializări – inginerie geodezică.
2. Perfecţionări (specializări): 3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu;
4. Limbi străine : NU
5. Abilităţi, calităţişi aptitudini necesare: comunicare, analiză, sinteză, planificare şi
organizare, comunicare, spontaneitate, lucru în grup, capacitate de consiliere în domeniul
specific de activitate.
6. Cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condițiile legii.
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7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale):
Nu
Atribuţiile postului:
1.Executa masurători topografice pentru aplicarea Legiilor 10/2001, 18/1991,1/2001.
2.Participă la comisia de inventariere anuală a bunurilor din patrimoniul Consiliului Local
Câmpulung.
3.Execută măsurători topografice și întocmește documentații în vederea sistematizării și
amenajării teritoriului.
4.Colaborează cu Compartimentul Urbanism în vederea realizării lucrărilor de investiții privind
organizarea de parcări auto, piețe, spații verzi, locuri de joacă și agrement precum și a
planurilor de situațe necesare proiectării lucrărilor de investiții.
5. Pune la dispoziția Compartimentului Urbanism și Achiziții Publice măsurătorile cadastrale
necesării eventualelor lucrări care se vor executa( rețele apa, canalizare, gaze).
6.Eliberează Nomenclatoare stradale.
7.Asigură legătura și comunicarea dintre Municipiul Câmpulung și firmele specializate pentru
efectuarea lucrărilor de cadastru.
8.Comunică Consiliului Județean situația lucrărilor de cadastru general și imobiliar edilitar
efectuate și solicită necesarul de fonduri pentru continuarea acestora.
9.Păstrează documentația topografică, alcătuind o bază de date a Municipiului Câmpulung.
10.Urmărește menținerea în condiții de stabilitate a punctelor rețelei de ridicare topografică
din Municipiul Câmpulung.
11.Participă prin asistența de specialitate în comisia de validare în baza Legilor Fondului
Funciar.
12.Participă la întocmirea documentațiilor privind evidența și administrarea domeniului public
și privat al Municipiului Câmpulung.
13.Răspunde de confidențialitatea datelor la care acces, respectând prevederile G.D.P.R..
14.Asigură arhivarea instrumentelor pe care le instrumentează.
15. Verificarea şi soluționarea sesizărilor din domeniul de activitate;
16. Execută lucrări repartizate de către șeful direcției / arhitectul șef, după caz și șefii ierarhici
superiori.
17. Cunoașterea legislației în vigoare, aplicabilă activităților desfășurate în cadrul sarcinilor de
serviciu.
18. Răspunde disciplinar sau penal, după caz, pentru încălcarea dispozițiilor legale în vigoare şi
nerespectarea atribuțiilor de serviciu;
19. Întocmește referate pentru proiectele de hotărâri ce vor fi supuse spre aprobare în
domeniul în care îşidesfășoară activitatea;
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20. Participă la verificarea în teren a stării construcţiilor aparţinând Municipiului Câmpulung,
împreună cu celelalte persoane din cadrul compartimentului urbanism, amenajarea
teritoriului;
21. Întocmește note de constatare privind starea construcţiilor, împreună cu celelalte
persoane din cadrul compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului;
22. Răspunde disciplinar sau penal, după caz, pentru încălcarea dispozițiilor legale în vigoare şi
nerespectarea atribuțiilor de serviciu;
23. Întocmește referate pentru proiectele de hotărâri ce vor fi supuse spre aprobare în
domeniul în care îşidesfășoară activitatea;
24. Are obligația de a respecta normele securitățiişisănătății muncii, conform Legii nr.
319/2006, H.G. nr. 1425/2006 şi normativele în vigoare;
25. Salariatul este direct răspunzător în cazul producerii unor accidente, ca urmare a unor
acțiuni voluntare;
26. Respectă normele P.S.I. conform Legii nr.307/2006;
27. Gestionarea aplicației E-muscel (discutarea solicitărilor cu arhitectul șef și transmiterea de
răspunsuri către solicitanți).;
28. Respectă prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
29. Respectă şi cunoaște prevederile Ordinului 600 / 2018 privind aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările şi completările ulterioare;
30. Utilizează Registratura electronică;
31. Utilizează mailul primit din partea Primăriei Municipiului Câmpulung pe care are
obligația să îl folosească pentru schimburile de informații electronice pentru sarcinile de
serviciu;
32. Întocmeștește ridicări topografice pentru orice tip de teren ;
33. Întocmește planuri de situație și de detaliu la diverse scări;
34. Trasează limite de proprietate;
35. Trasări pentru construcții (contur construcție, cotă zero, axe etc);
36. Relevee construcții;
37. Trasări rețele edilitare;
38. Verificări ale poziției în plan, verticalității construcției și a respectării planurilor de
trasare.

Identificarea funcției publice corespunzătoare postului
1. Denumire: Inspector
2. Clasa: I
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3. Gradul profesional: debutant
4. Vechimea (în specialitate necesară) : nu este cazul
Sfera relaţională a titularului postului
1. Sfera relaţională internă:
a) Relaţii ierarhice:
- subordonat faţă de: arhitectul șef și față de şefii ierarhici superiori;
- superior pentru: b) Relaţiifuncţionale: colaborează cu serviciile din aparatul propriu;
c) Relaţii de control: Da
d) Relaţii de reprezentare: Da
2. Sfera relaţională externă:
a) cu autorităţişiinstituţii publice: CJ Argeș; Garda de Mediu, OCPI, etc.;
b) cu organizaţiiinternaţionale: c) cu persoane juridice private: 3. Limite de competenţă: 4. Delegarea de atribuţiişicompetenţă: Întocmit de:
1. Numele şi prenumele : Zăgărin Mădălina
2. Funcţia publică de conducere : arhitect sef
3. Semnătura : ……………………………..
4. Data întocmirii : 17.03.2022
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
1. Numele şi prenumele:
2. Semnătura: …………………………….
3. Data: 17.03.2022

