
  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI     
Direcţia Arhitect Şef                                                                     Aprob,          
Autoritatea Judeţeană de Transport Public                                    P R E Ş E D I N T E, 
                                     Costel FOTEA 
 

FIŞA POSTULUI 
Nr. _____________ 

     
Informaţii generale privind postul                                                                                     
1. Denumirea postului  
- consilier, clasa I, grad superior 
2. Nivelul postului  
- de execuţie 
3. Scopul principal al postului  
- organizează, reglementează, coordonează şi controlează prestarea serviciului de transport 
public de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale desfăşurat între localităţile 
judeţului Galaţi.  
 
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  inginereşti – 
ingineria transporturilor. 
2. Perfecț ionări (specializări) - 
3. Cunoș tinț e de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) – nivel mediu 
4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere) – nu este cazul 
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare  
- capacitate de-a lucra în echipă, de-a se exprima în scris corect, clar, concis şi cu 
respectarea regulilor de elaborare a documentelor, etc. 
6. Cerinţe specifice - 
7. Competenţa managerială – nu este cazul 
 
Atribuţiile postului: 
1. Evaluează fluxurile de transport de persoane şi determină pe baza studiilor de specialitate 
cerinţele de transport public judeţean, precum şi anticiparea evoluţiei acestora. 
2. Întocmeș te programul de transport judeţean şi îl supune spre aprobare Consiliului Judeţului 
Galaţi, după corelarea acestuia cu programele de transport interjudeţean, internaţional sau 
feroviar, după caz.  
3. Actualizează periodic programul de transport judeţean, prin modificarea acestuia  în funcţie 
de cerinţele de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, 
internaţional sau feroviar, după caz.  
4. Întocmeș te regulamentul pentru efectuarea transportului public judeţean, precum şi caietul 
de sarcini al serviciului de transport public judeţean, anexă  a regulamentului pentru 
efectuarea transportului public judeţean   
5. Convoacă comisia paritară la sediul autorităţii judeţene de transport; 
6. Afişează pe site-ul Consiliului Judeţului Galaţi şi la sediul acestuia lista traseelor care au 
fost atribuite în cadrul fiecărei şedinţe şi lista traseelor rămase nesolicitate sau neatribuite;  
7. Verifică respectarea condiţiilor impuse de lege atunci când operatorii de transport  notifică 
Consiliul Județ ean Galaţi despre înlocuirea unui autovehicul cu care au obţinut licenţe de 
traseu;  
8. Verifică documentaţia depusă de operatorii de transport rutier care execută transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în vederea emiterii Licenț elor 
de traseu, în condiţiile legii;  
9. Analizează în colaborare cu celelalte structuri din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţului Galaţi necesitatea şi oportunitatea înfiinţării unor societăţi de transport public 



  

judeţean, în condiţiile legii şi întocmeşte documentaţia ce stă la baza adoptării hotărârilor 
de înfiinţare a acestora;  
10. Acordă sprijin şi consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale comunale, 
orăș eneș ti şi municipale, la solicitarea acestora, în domeniul de activitate specific 
transportului public local, precum şi serviciilor publice locale de transport public, în 
vederea realizării atribuţiilor ce Ie revin;  
11. Coordonează şi cooperează cu consiliile locale cu privire la asigurarea şi dezvoltarea 
serviciului de transport public de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi 
pentru corelarea acestuia cu serviciile de transport public local de persoane la nivelul 
localităţilor;  
12. Colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi la 
întocmirea şi urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi 
modernizare a sistemelor de transport public local, în condiţiile legii;  
13. Colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi 
pentru aprobarea studiilor de fezabilitate privind înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea si 
extinderea unei părţi sau a întregului sistem de transport public local, aflat în proprietatea 
publică sau privată a judeţului, precum şi a asociaţiilor de dezvoltare comunitară;  
14. Colaborează cu alte structuri funcţionale pentru elaborarea materialelor privind 
asocierea intercomunitară, în condiţiile legii, în vederea realizării unor investiţii de interes 
comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public 
local;  
15. Convoacă pentru audieri operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi în 
vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficienţe apărute în 
executarea serviciilor respective;  
16. Solicită motivat ARR – Agenţia Galaţi retragerea licenţei de traseu, pentru  săvârşirea unor 
abateri repetate de către operatorii de transport care efectuează transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate, în cazurile prevăzute de lege;  
17. Retrage licenţele de traseu pentru transportul public judeţean de persoane prin curse 
speciale, în condiţiile prevăzute de lege şi le înlocuieşte pe cele pierdute, deteriorate sau 
sustrase, cu duplicate (documente noi),  cu plata tarifelor aferente ;  
18. Verifică şi controlează periodic modul de realizare al serviciului de transport public 
judeţean;  
19. Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege şi pentru faptele care 
constituie contravenţii în domeniul serviciului de transport public local, potrivit dispoziţiilor 
legale în vigoare;  
20. Colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi 
pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitara 
aferenta sistemelor de transport public local, într-o concepţie unitară, corelată cu  
programul de dezvoltare economico-socială a judeţului, cu planurile de urbanism şi de 
amenajare a teritoriului, de protecţie a mediului, cu modalităţile de realizare a serviciilor 
de transport respective şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare;  
21. Consultă asociaţiile reprezentative ale operatorilor de transport şi utilizatorii, in 
vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind transportul public judeţean şi 
modalităţile de funcţionare ale acestui serviciu;   
22. Are dreptul în calitate de autoritate de autorizare să acorde, să modifice, să 
prelungească, să suspende şi să retragă autorizaţii de transport, în condiţiile legii;  
23. Propune Consiliului Judeţului Galaţi tarifele aferente eliberării autorizaţiilor de 
transport şi licenț elor de traseu pentru operatorii care efectuează transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate speciale;  
24. Colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi la 
elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi 
modernizarea serviciilor de transport public local, ţinând seama de planurile de urbanism 
şi amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială ale localităţilor 
şi de cerinţele de transport public local;  
25. Întocmeşte informări, rapoarte de specialitate şi analize privind activitatea 



  

compartimentului;  
26. Aprobă anual indicatorii de performanţă prevăzuţi în Regulamentul pentru efectuarea 
transportului public judeţean de persoane în judeţul Galaţi, prin hotărâre a consiliului 
judeţean. 
27. Îndeplineș te alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Judeţului Galaţi 
sau dispoziţii ale preşedintelui acestuia.  

 
Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului                                                               
1. Denumire: - consilier  
2. Clasa : - I 
3. Gradul profesional - superior 
4. Vechimea (în specialitate necesară) - minim 7 ani 
Sfera relaţională a titularului postului                                                                               
1. Sfera relaţională internă:                                                                                          
a) Relaţii ierarhice:                                                                                                  
- subordonat faţă de:  Arhitectul Şef al Direcţiei Arhitect Şef, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Galaţi şi Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Galaţi 
- superior pentru –  
b) Relaţii funcţionale: cu toate serviciile şi compartimentele din cadrul Consiliului Judeţean 
Galaţi  
c) Relaţii de control: - verifică şi controlează periodic modul de realizare al serviciului de 
transport judeţean 
d) Relaţii de reprezentare: - 
2. Sfera relaţională externa:                                                                                          
a) cu autorităţi şi instituţii publice: din sfera de activitate (consilii locale, consilii judeţene, 
Ministerul Transporturilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Autoritatea Rutieră Română, 
Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale) 
b) cu organizaţii internaţionale: -  
c) cu persoane juridice private: - operatori de transport  
3. Limite de competenț ă - 
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă - 
 
Întocmit de:                                                                                                          
1. Numele şi prenumele: Marioara Dumitrescu 
2. Funcţia publică de conducere:  Arhitect Şef 
3. Semnătura  
4. Data întocmirii: _____________ 
 
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului                                                                         
1. Numele şi prenumele: VACANT 
2. Semnătura:  
3. Data:  
 
Contrasemnează:                                                                                                           
1. Numele şi prenumele: Doina Cucu 
2. Funcţia : Administrator Public 
3. Semnătura  
4. Data: _____________ 


