CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
DIRECŢIA 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: 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 specialitate;
Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii superioare juridice sau economice;
2. Perfecţionări (specializări):
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:
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 (Cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale)
Atribuţiile postului:
1. Întocmește, ori de cate ori este necesar, studii de oportunitate și caiete de sarcini
necesare demarării procedurilor legale privind concesionarea/închirierea de bunuri
aflate în domeniul public al județului Galați și administrate de Consiliul Judeţean Galaţi;
2. Urmăreşte executarea contractelor referitoare la spaţiile cu altă destinaţie şi la alte
categorii de bunuri aflate în domeniul public al județului Galați și administrate de
Consiliul Judeţean Galaţi date spre folosinţă altor persoane fizice sau juridice,
închiriate, concesionate, etc.
3. Intocmește, ori de cate ori este necesar, caiete de sarcini și referate de necesitate în
vederea demarării procedurilor de achiziții de prestări servicii și utilități;
4. Inițiază demersurile necesare pentru asigurarea serviciilor de pază, prin firme de
specialitate și urmărește realizarea clauzelor contractelor de prestări servicii cu acest
obiect;
5. Verifică şi urmăreşte contractele încheiate cu furnizorii de energie electrică, apă şi
canalizare, salubritate, termoficare şi alte prestări servicii, cu excepţia imobilelor asupra
cărora sunt în derulare lucrări de investiţii şi reparaţii;
6. Ține evidența facturilor la utilități și prestări servicii, urmărind ca valoarea totală a
acestora, pe categorii de utilități și prestări servicii, să nu depășească valorile cuprinse
în contractele în vigoare;
7. Întocmeşte situaţii ori de câte ori este nevoie privind evidenţa contractelor de prestări
servicii și utilități;
8. Participă, conform dispoziţiilor legale, la inventarierea, valorificarea, casarea şi
declasarea bunurilor;
9. Participă la realizarea proiectelor cu finanţare europeană referitoare la imobilele ce
aparţin domeniului public al judeţului Galaţi, aflate în administrarea Consiliului
Judeţean Galaţi;

10. Participă la ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Județean Galați și a
dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Galați în domeniul de activitate al
direcției;
11. Asigură asistenţă de specialitate primăriilor şi consiliilor locale în domeniul de activitate
al serviciului;
12. Respectă procedurile din Manualul calităţii şi procedurile operaţionale de control intern
managerial;
13. Răspunde de gestiunea şi gospodărirea bunurilor din patrimoniul CJG aflate în dotarea
biroului;
14. Participă la arhivarea lucrărilor direcţiei;
15. Rezolvă orice altă problemă dispusă de şeful ierarhic şi de conducerea instituţiei în
domeniul de activitate al direcției.
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 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 consilier 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:
2. Semnătura_____________________
3. Data__________________________
Contrasemnează:
1. Numele şi prenumele: Cristea Constantin
2. Funcţia publică de conducere: director executiv
3. Semnătura_____________________
4. Data_____________________

