
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 188 

 din 24 august 2017 
 

privind: numirea d-lui Popa Cătălin în funcţia de conducere de Director general al  
Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului 
Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7314/19.08.2017 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de 

management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;   
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau 
temporar vacante pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi şi al instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Galaţi, 
aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 628/2014; 

Având în vedere raportul final al concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere 
vacante de Director general al  Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public 
şi Privat al Judeţului Galaţi nr. 6430/08.08.2017; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. e) şi ale art. 104, alin. (3) 
lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                                                                 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. (1) Se numeşte domnul Popa Cătălin în funcţia de conducere de Director general 
al  Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, 
începând cu data de 01.09.2017; 
 (2) Fişa postului de Director general al Serviciului Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi este prevăzută în anexă şi face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  
 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi şi domnului Popa Cătălin. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 

       Secretarul Judeţului 

                Paul Puşcaş 

 

 
Coca Ionel                                                                                                                                                     SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./16.08.2017                                                                                                                                                         Coca Ionel 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                                   Anexă                                                           
Serviciul Public Judeţean de Administrare a                                                                     
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi                                                   APROB,                         
                                                                                                                        P R E Ş E D I N T E                                                                                                                                               
                                                                                                                              Costel Fotea 

FIŞA POSTULUI 
Nr. _____________ 

 

Informaţii generale privind postul: 
1.  Denumirea postului: Director general; 
2.  Nivelul postului:  de conducere;  
3. Scopul principal al postului: conducerea şi coordonarea activităţii Serviciului Public Judeţean 
de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi; 
Condiţii specifice privind ocuparea postului: 
1.  Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă;  
2.  Perfecţionări (specializări): în domeniul de activitate al instituţiei;  
3.  Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): mediu; 
4.  Limbi străine (necesitate şi nivel) de cunoaştere: nu este cazul; 
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: cunoştinţe de specialitate, capacitate de analiză şi 
sinteză, spirit de observaţie, corectitudine, confidenţialitate, competenţa profesională;  
6.  Cerinţe specifice: atunci când este cazul face deplasări în interesul serviciului;    
7. Competenţă managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): 
capacitatea de a conduce, de control, de a coordona, de a organiza, competenţa decizională, 
competenţa în gestionarea resurselor alocate, abilităţi în gestionarea resurselor umane, 
capacitatea de asumare a responsabilităţii, capacitate de a planifica şi de acţiona strategic; 
Atribuţiile postului: 
1. asigură organizarea, coordonarea, conducerea şi controlul activităţii structurilor 
organizatorice din cadrul instituţiei în limitele prevederilor legale; 
2. concepe şi aplică strategia şi politica de dezvoltare a Serviciul Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi; 
3. asigură managementul resurselor umane şi financiare pentru buna desfăşurare a activităţilor 
instituţiei; 
4. reprezintă Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi în 
relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate; 
5. colaborează cu conducătorii celorlalte instituţii subordonate Consiliului Judeţean Galaţi şi 
structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi în vederea 
rezolvării sarcinilor comune; 
6. reprezintă instituţia în faţa instanţelor judecătoreşti; 
7. exercită funcţia de ordonator terţiar de credite; 
8. întocmeşte proiectul bugetului propriu al Serviciul Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat Galaţi şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune 
aprobării Consiliului Judeţean Galaţi; 
9. întocmeşte şi prezintă Consiliului Judeţean Galaţi rapoarte privind activitatea Serviciul Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi; 
10. adoptă măsuri de îmbunătăţire a activităţii desfăşurate de către structurile funcţionale aflate 
în subordine; 
11. duce la îndeplinire sarcinile stabilite prin hotărârile Consiliului Judeţean Galaţi şi dispoziţiile 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, din domeniul de responsabilitate proprie; 
12. îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin acte normative sau administrative, cu respectarea 
prevederilor legale. 
Identificarea funcţiei corespunzătoare postului:  
1. Denumire: Director general  
2. Clasa:  
3. Gradul profesional:    
4. Vechimea în specialitate necesară: minim 3 ani 
Sfera relaţională a titularului postului: 
1. Sfera relaţională internă: 
a) Relaţii ierarhice: 
- subordonat faţă de: Consiliul Judeţean Galaţi; 
- superior pentru: personalul din cadrul Serviciului Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi; 
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b) Relaţii funcţionale: cu compartimentele din cadrul instituţiei, cu aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
c) Relaţii de control: conform dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi; 
d) Relaţii de reprezentare: conform dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, în 
limitele de competenţă ale postului; 
2. Sfera relaţională externă: 
a) cu autorităţi şi instituţii publice: instituţiile de administraţie publică judeţeană şi locală; 
b) cu organizaţii internaţionale: dacă este cazul; 
c) cu persoane juridice private: conform dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, în 
limitele de competenţă ale postului; 
3. Limite de competenţă: în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Galaţi, conform dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, prevederilor altor 
acte normative aplicabile domeniului de activitate al instituţiei conduse;  
4. Delegarea de atribuţii: conform dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi; 
 
Întocmit de: 
1. Numele şi prenumele: Costel Fotea 
2. Funcţia: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 
3. Semnătura __________ 
4. Data întocmirii __________ 
 
Luat la cunoştinţa de către ocupantul postului: 
1. Numele şi prenumele: Popa Cătălin 
2. Semnătura __________ 
3. Data __________ 

 
Contrasemnează În situaţia în care calitatea de evaluator o are conducătorul autorităţii sau 
instituţiei publice, fişa postului nu se contrasemnează  

 


