
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                               
Direcţia Arhitect Şef                                                                                                APROB, 
Serviciul investiţii şi urmăriri contracte                                                           PREŞEDINTE, 
                                                                   
                                                                                                              Costel FOTEA 
 
                           

FIŞA POSTULUI  
Nr. __________ 

Informaţii generale privind postul : 
1. Denumirea postului: şef serviciu 
2. Nivelul postului:de conducere 
3. Scopul principal al postului: coordonarea, verificarea şi îndrumarea activităţilor din cadrul 
Serviciului investiţii  şi urmăriri contracte 
 
Condiţii specifice privind 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 (construcţii 
civile, industriale si agricole);  
- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 
2. Perfecţionări (specializări): _____; 
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare nivel mediu; 
4. Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere) – nu este cazul;  
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a comunica, analiză şi sinteză, 
adaptabilitate, creativitate şi spirit de iniţiativă, lucru în echipă şi capacitatea de a dezvolta 
abilităţile personalului, capacitatea de a rezolva eficient problemele, capacitatea de a rezolva 
situaţiile conflictuale; 
6. Cerinţe specifice:disponibilitatea lucrului peste program atunci când este cazul, deplasări în 
judeţ, deplasări la ministere, deplasări externe; 
7. Competenţa managerială: cunoştinţe de management şi aptitudini manageriale. 
 
Atribuţiile postului:  
1. Exercită atribuţiile de conducere ierarhică în raport cu personalul din subordine; 
2. Analizează, corectează, susţine şi fundamentează programul de investiţii al Consiliului 
Judeţean Galaţi şi lista de investiţii a acestuia; 
3. Coordonează pentru investiţiile proprii supravegherea tehnică a lucrărilor de construcţii-
montaj, şi execuţia lucrărilor, semnând situaţiile de lucrări şi facturile pentru lucrările executate; 
4. Verifică documentaţiile tehnico-economice în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea 
acestora de la proiectant, le recepţionează sau întocmeşte obiecţiuni după caz; 
5. Răspunde în faţa organelor competente de lucrările executate şi plăţile efectuate; 
6. Acordă asistenţă de specialitate primarilor şi serviciilor consiliilor locale, la cererea acestora, 
în domeniul lor de competenţă, în condiţiile stabilite prin dispoziţie a preşedintelui; 
7. Colaborează cu ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei publice, precum şi cu 
organele teritoriale ale acestora, pentru rezolvarea unor probleme din domeniul investiţiilor, în 
condiţiile stabilite prin dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi; 
8. Asigură fundamentarea, prin întocmirea rapoartelor de specialitate şi elaborarea proiectelor 
actelor administrative (hotărâri, dispoziţii), pentru domeniul  de activitate privind investiţiile; 
9. Informează de îndată şeful ierarhic, cu privire la problemele ivite şi periodic, potrivit 
reglementărilor, cu privire la modul de desfăşurare a activităţii;  
10. Colaborează cu consiliile locale din judeţul Galaţi pe linie de infrastructură (difuzarea de 
materiale, machete, întocmirea băncii de date, etc.); 
11. Asigură respectarea destinaţiei fondurilor de investiţii alocate şi decontarea la termen a 
lucrărilor executate din fondurile consiliului, cât şi din fonduri externe; 
12. Acordă consiliilor locale sprijin şi asistenţă tehnică la cererea acestora pentru realizarea 
lucrărilor de investiţii, reparaţii, consolidări; 



13. Rezolvă cu factorii interesaţi toate divergenţele la contractele de proiectare şi execuţie; 
14. Analizează cel puţin o dată pe lună realizarea programului de investiţii cu beneficiarii şi 
unităţile de construcţii, propunând măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în acest domeniu; 
15. Analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea listelor de investiţii pentru care se 
asigură finanţarea din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Galaţi; 
16. Execută orice alte atribuţii nespecificate, solicitate de şeful ierarhic şi de conducerea 
Consiliului Judeţean Galaţi, pentru buna desfăşurare a activităţilor de investiţii şi implementări 
proiecte, cu respectarea prevederilor legale. 
 
Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului 
1. Denumire: şef serviciu 
2. Clasa: I 
3. Gradul profesional:  
4. Vechimea în specialitate necesară: minim 5 ani 
 
Sfera relaţională a titularului postului: 
1. Sfera relaţionala internă: 
a) Relaţii ierarhice: 
- subordonat faţă de Arhitectul şef al judeţului; 
- superior pentru: personalul din cadrul Serviciului investiţii, licitaţii şi urmăriri contracte; 
b) Relaţii funcţionale: cu toate compartimentele din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 
c) Relaţii de control: conform dispoziţiilor şefului ierarhic; 
d) Relaţii de reprezentare: conform dispoziţiilor şefului ierarhic; 
2. Sfera relaţională externă: 
a) cu autorităţi şi instituţii publice:  cu toate consiliile locale din judeţul Galaţi, cu unităţile 
subordonate Consiliului Judeţean Galaţi, cu Bănci, Finanţe Publice, cu Ministerele, Agenţia de 
Dezvoltare Regională Sud – Est Brăila, cu toate instituţiile care coordonează proiectele cu 
finanţare externă, etc., conform dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi; 
b) cu organizaţii internaţionale: Aria Regiunilor Europene; 
c) cu persoane juridice private: cu toţi operatorii economici prin care se derulează investiţiile 
Consiliului Judeţean Galaţi, ale unităţilor subordonate şi ale Consiliilor Locale; 
3. Limite de competenţă: realizează, în limitele reglementărilor în vigoare, orice activitate 
necesară pentru buna funcţionare a activităţii serviciului; 
4. Delegarea de atribuţii: - 
 
Întocmit de: 
Numele şi prenumele: Dumitrescu Marioara 
Funcţia publică de conducere: Arhitect şef 
Semnătura: __________ 
Data întocmirii: __________ 
 
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului : 
Numele şi prenumele:  
Funcţia: Şef serviciu            
Semnătura: __________ 
Data: __________  
 
Contrasemnează : 
1. Numele şi prenumele: Istudor Gigel 
2. Funcţia:  vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi 
3. Semnătura: __________ 
4. Data: __________ 
 
 


