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ANUNŢ 
 

Consiliul Judeţean Galaţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante de consilier, clasa I, grad principal în cadrul Direcţiei patrimoniu (Serviciul patrimoniu public) din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

Condiţii de participare la concurs: 
A. condiţii generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, 
republicată, modificată şi completată; 
B. condiţii specifice: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor administrative, juridice sau economice.  
- vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani, conform prevederilor art. 57 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 
188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
- cunoştinţe de operare calculator: nivel mediu (probă eliminatorie). 
 

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 07.02.2018, orele 14.00 la sediul 
Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

Calendarul concursului este următorul: 
- proba eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC: 19.02.2018, ora 10.00 la sediul Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
- proba scrisă: 20.02.2018, ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi; 
- interviul: 22.02.2018, ora 14.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi. 

Bibliografia pentru concurs, fişa postului, formularele de înscriere, precum şi relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Galaţi – Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi asigurarea calităţii, telefon 0236 – 302501 şi 0236 – 462409 telefon – FAX, e-mail 
resurseumane@cjgalati.ro, precum şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi (www.cjgalati.ro), 
persoană de contact Constantinescu Iuliana (consilier, clasa I, grad principal – Serviciul de management al 
resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii), secretar al comisiei de concurs”. 

 

Bibliografia este următoarea: 
- Constituţia României, republicată; 
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
- Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul VI – 
„Proprietatea publică”); 
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 
- Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a 
bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 366/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN  GALAŢI                Aprob, 
DIRECŢIA  PATRIMONIU                                               P R E Ş E D I N T E, 
Serviciul patrimoniu public                                                                   Costel FOTEA 
 
 

FIŞA POSTULUI 
Nr………………… 

 
 

Informaţii generale privind postul : 
1. Denumirea postului: consilier, clasa  I, grad principal 
2. Nivelul postului: de execuţie 
3.Scopul principal al postului: realizarea atribuţiilor prevăzute în Regulamentul de Organizare 
şi Funcţionare a aparatului de specialitateal Consiliului Judeţean Galaţi; inventariere si 
evidenţă patrimoniu public al judeţului. 
 
Condiţii specifice pentru ocuparea postului: 
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 
ştiinţelor administrative, juridice sau economice;   
2. Perfecţionări (specializări): specifice domeniului  public şi administraţiei publice;  
3. Cunoştinţe de operare / programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare nivel  
mediu - Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet.  
4. Limbi străine (necesitate şi nivel) de  cunoaştere: - nu este cazul. 
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: eficienţă şi spirit de echipă, lejeritate şi flexibilitate în 
comunicare şi relaţii interumane, capacitate de muncă cu randament ridicat în condiţii de 
stres. 
6. Cerinţe specifice : disponibilitate de lucru (deplasări în interes de serviciu în judeţ şi în 
ţară): disponibilitate de lucru cu program prelungit. 
7. Competenţa managerială – nu este cazul 
 
Atribuţiile postului:  
1. Răspunde de încheierea şi urmăreşte executarea contractelor referitoare la spaţiile cu altă 
destinaţie şi la alte categorii de bunuri aparţinând patrimoniului judeţului Galaţi şi aflate în 
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, date spre folosinţă altor persoane fizice sau 
juridice, închiriate, concesionate, etc. 
2. Întocmeşte situaţii ori de câte ori este nevoie privind evidenţa informatizată a contractelor; 
3. Întocmeşte evidenţa domeniului public al judeţului aflat în administrarea Consiliului 
Judeţean Galaţi împreună cu Direcţia Economie şi Finanţe; 
4. Participă la inventarierea anuală a domeniului public ș i privat al judeţului aflat în 
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi sau a unităţilor subordonate (imobile- clădiri şi 
terenuri). 
5. Întocmeşte anual, Calendarul judeţean al pieţelor, târgurilor, oboarelor şi evenimentelor 
culturale din judeţ; 
6. Actualizează „banca de date” privind domeniul public (imobile - clădiri şi terenuri) al 
judeţului; 
7. Asigură asistenţă de specialitate primăriilor şi consiliilor locale în domeniul de activitate al 
serviciului; 
8. Efectuează activităţi de secretariat, corespondenţă, etc. 
9. Respectă procedurile din Manualul calităţii şi procedurile operaţionale de control intern 
managerial; 
10. Răspunde de gestiunea şi gospodărirea bunurilor aflate în dotarea biroului; 
11. Participă la arhivarea lucrărilor direcţiei; 
12. Rezolvă orice altă problemă dispusă de şeful ierarhic şi de conducerea instituţiei în 
domeniul său de activitate; 
 



Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului: 
1. Denumire: consilier; 
2. Clasa: I; 
3. Gradul profesional: principal 
4. Vechimea în specialitate necesară: 5 ani. 

 
Sfera relaţională a titularului postului: 

1. Sfera relaţională internă: 
a) Relaţii ierarhice:  
-  subordonat faţă de şeful de serviciu; 

      b) Relaţii funcţionale: 
c) Relaţii de control:  
d) Relaţii de reprezentare:  
2. Sfera relaţională externă: 
a) cu autorităţi şi instituţii publice:  
b) cu organizaţii internaţionale:  
c) cu persoane juridice private:  
3. Limite de competenţă: în conformitate cu legislaţia în vigoare, Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Galaţi şi cu 
dispoziţiile şefului ierarhic. 

4. Delegarea de atribuţii: în cazul efectuării concediului anual de odihnã, a deplasărilor în 
ţară ce depăşesc 3 zile sau în caz de incapacitate temporară de muncă, atribuţiile sunt 
preluate de un consilier desemnat din cadrul direcţiei. 

 
Întocmit de: 
1. Numele şi prenumele: Nedelcu Costel 
2. Funcţia publică de conducere: Şef serviciu 
3. Semnătura:  _____________ 
4. Data întocmirii: _____________ 
 
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: 
1. Numele şi prenumele:  
2. Semnătura: _____________ 
3. Data: _____________ 
 
Contrasemnează: 
1. Numele şi prenumele:  Pufu Eugenia 
2. Funcţia publică de conducere: director executiv adjunct 
3. Semnătura: _____________ 
4. Data: _____________ 


