CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
DIRECTIA PATRIMONIU
Serviciul Patrimoniu Public

Aprob,

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
FIŞA POSTULUI
Nr…………………

Informaţii generale privind postul :
1. Denumirea postului: Inspector de specialitate debutant
2. Nivelul postului: de execuţie
3.Scopul principal al postului: realizarea atribuţiilor Direcției Patrimoniu, prevăzute în
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Galați; inventarierea, evidenţa și administrarea patrimoniului public al judeţului.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
2. Perfecţionări (specializări): 3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): - nivel mediu
4. Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere) 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 (deplasãri în interes de serviciu în judeţ şi în ţarã):
disponibilitate de lucru cu program prelungit.
7. Competenţa managerială: Atribuţiile postului:
1. Întocmește documentele necesare în vederea înscrierii sau radierii, după caz, în/din
Cartea Funciară a dreptului de proprietate publică a Judeţului Galați şi a dreptului de
administrare al Consiliului asupra bunurilor imobile (drumuri județene și poduri) din
domeniul public al Județului Galați;
2. Participă la derularea procedurilor legale privind aprobarea documentațiilor cadastrale a
unor imobile (drumuri județene și poduri) din domeniul public al Județului Galați;
3. Întocmeşte și actualizează permanent, în colaborare cu Direcţia Economie şi Finanţe,
evidenţa bunurilor (drumuri județene și poduri) din domeniul public al judeţului aflate în
administrarea Consiliului;
4. Participă, conform dispoziţiilor legale, la inventarierea, valorificarea, declasarea şi
casarea bunurilor;
5. Participă la predarea-preluarea bunurilor din/în domeniul public al Judeţului Galați;
6. Participă la ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Județean Galați și a
dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Galați în domeniul de activitate al
direcției;
7. Respectă procedurile din Manualul calităţii şi procedurile operaţionale de control intern
managerial;
8. Răspunde de gestiunea şi gospodărirea bunurilor aflate în dotarea biroului;
9. Participă la arhivarea lucrărilor direcţiei;

10. Exercită și alte atribuții dispuse de șeful ierarhic și conducerea Consiliului Județean
Galați, în limitele prevederilor legale.
Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului:
1. Denumire: inspector de specialitate
2. Gradul profesional: debutant
3. Vechimea în specialitate necesară:
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 efectuãrii concediului anual de odihnã, a deplasãrilor în ţarã
ce depãşesc 3 zile sau în caz de incapacitate temporarã de muncã, atribuţiile sunt preluate de
un salariat desemnat din cadrul direcţiei.
Intocmit de:
1. Numele şi prenumele: Hălășag Sorin
2. Funcţia publică de conducere: Director executiv adjunct
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: Cucu Doina
2. Funcţia publică de conducere: Vicepreședinte
3. Semnătura_____________________

