
CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI     SE APROBĂ, 
DIRECŢIA TEHNICA                                                           PREŞEDINTE, 
Serviciul Investiţii şi Urmăriri                                                          FOTEA COSTEL             
   Contracte 
 
 
 
 

FIŞA POSTULUI 
Nr. ________ 

 
Informaţii generale privind postul : 
 
     1. Denumirea postului : consilier superior 
     2. Nivelul postului : de execuţie 
     3. Scopul principal al postului : derularea în bune condiţii a investiţiilor din judeţul Galaţi 
finanţate din buget local, alte fonduri ministeriale sau fonduri europene  
 

 Condiţii specifice privind ocuparea postului: 

     1. Studii de specialitate : studii superioare tehnice, 

     2. Perfecţionări (specializări) : cursuri de perfecţionare având ca tematică   investiţiile publice şi 
investiţiile finanţate din fonduri europene; 
     3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) : strict necesare 
cunoştinţe de operare pe calculator, nivel mediu , în vederea derulării în bune condiţii a activităţii 
de licitaţii necesare  implementării  investiţiilor; 
     4. Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere) – engleza, nivel mediu; 
     5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare : comunicare, conştiinciozitate, spirit de echipă, 
înţelegere, încredere în colegi şi superiori, spirit de iniţiativă; 
     6. Cerinţe specifice : disponibilitatea lucrului peste program  atunci când este cazul, 
disponibilitatea răspunderii la telefon directorului de resort peste orele de program dacă sunt 
situaţii urgente, călătorii în judeţ, călătorii la ministere; 
      7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) : 
aptitudini manageriale. 
 

 Atribuţiile postului :  

            - înainte de realizarea unei investiţii, participă la vizionarea viitoarei investiţii şi intocmeşte 
tema de proiectare (eventual tema de expertiză); 
 - primeşte documentaţiile şi  verifică corelaţiile dintre memorii, devize şi planşe, formulând 
obiecţiuni proiectantului (expertului), în vederea completării corecte a documentaţiilor;   
 - întocmeşte proiectele de Hotarâri de Consiliu privind aprobarea documentaţiilor tehnice 
ale investiţiilor; 
 - urmăreşte obţinerea avizelor necesare aprobării documentaţiilor;  

- participă la predarea amplasamentului lucrărilor împreună cu proiectantul şi constructorul; 
- rezolvă cu proiectanţii probleme tehnice ce apar pe parcursul execuţiei lucrărilor;  
- analizează proiectele de executie şi formulează obiecţiuni în vederea completării  

documentaţiilor cu detalii şi devize suplimentare prin dispoziţii de şantier şi antemăsurători; 
 - în urma emiterii dispoziţiilor de şantier de către proiectant, în baza NCS, respectiv NR, 
întocmeşte actul adiţional al contractului de lucrări, funcţie de buget ; 
 - rezolvă problemele de decontare pentru lucrările realizate ;  

- urmăreşte realizarea corectă a lucrărilor în conformitate cu proiectele de execuţie; 
- pentru proiectele cu finanţare externă, urmareşte corelarea contractului de proiectare şi 

de lucrări cu contractul de grant şi decontarea lucrărilor funcţie de termenele din contractul de 
grant; 
 - urmăreşte bugetul pentru fiecare lucrare finanţată, atât din buget propriu cât şi din fonduri 
externe şi participă la întocmirea şi modificarea listei de investiţii a CJ Galaţi, în vederea asigurării 
necesarului de fonduri pentru derularea lucrărilor; 
            - asigură pentru investiţiile proprii supravegherea tehnică a lucrărilor de construcţii-montaj, 
şi execuţia lucrărilor, semnând situaţiile de lucrări; 



- execută activităţi privind coordonarea consiliilor locale, în domeniul lor de competenţă, 
pentru realizarea investiţiilor, potrivit hotărârilor consiliului; 
 - execută activităţi privind coordonarea, pe bază de parteneriat, în domeniul lor de 
competenţă, a activităţii consiliilor locale, în condiţiile stabilite prin  dispoziţie a preşedintelui; 
 - acordă asistenţă de specialitate primarilor şi serviciilor consiliilor locale, la cererea 
acestora, dar numai în domeniul lor de competenţă, în condiţiile stabilite prin dispoziţie a 
preşedintelui; 
 - colaborează cu ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei publice, precum şi 
cu organele teritoriale ale acestora, pentru rezolvarea unor probleme din domeniul de investiţii în 
condiţiile stabilite prin dispoziţie a preşedintelui;  
 - rezolvă, în termen de 30 zile, de la primire, petiţiile a căror soluţionare ţine de competenţa 
lor; dacă le sunt repartizate petiţii a căror competenţă de rezolvare nu le aparţine, iau măsuri ca în 
termen de 5 zile, acestea să fie expediate celor competenţi să le rezolve cu acordul celor care le-
au repartizat; 
            - redactează în Word şi Excel toate documentele şi situaţiile necesare bunei desfăşurări a 
întregii activităţi de investiţii; 
 - informează de îndată coordonatorul, cu privire la problemele ivite şi periodic, potrivit 
reglementărilor, cu privire la modul de desfăşurare a activităţii;  
           - asigură rezolvarea corespondenţei în termenul cel mai scurt, iar dacă acest termen nu 
este prevăzut, rezolvarea nu trebuie să depăşească 10 zile de la data înregistrării corespondenţei; 
           - participă la pregătirea, elaborarea şi fundamentarea programului de investitii aflate în 
planul propriu al consiliului; 
            - participǎ personal în comisii de recepţie a lucrărilor de construcţii-montaj  
            - participă în comisiile de licitaţii ale Consiliului Judeţului Galaţi 
            - acordă consiliilor locale sprijin şi asistenţă tehnică la cererea acestora pentru realizarea 
lucrărilor de investiţii, reparaţii, consolidări; 
             - verifică, împreună cu proiectanţii, pentru proiectele de investiţii proprii, de întocmirea unor 
lucrări de bună calitate, economice şi cu soluţii constructive şi funcţionale optime; 
             - rezolvă cu factorii interesaţi toate divergenţele la contractele de proiectare şi execuţie; 
            - orice alte atribuţii nespecificate, necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor de 
investiţii şi implementări proiecte. 
 
 
 Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului 

     1. Denumire : consilier superior 
     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  Directorul Direcţiei Tehnice, faţă de Şeful Serviciul Investiţii şi Urmări 
Contracte; 
      - superior pentru : nu este cazul 
      b) Relaţii funcţionale: cu toate compartimentele din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi 
      c) Relaţii de control: Nu este cazul 
      d) Relaţii de reprezentare: Nu este cazul 
 
      2. Sfera relaţională externă : 
      a) cu autorităţi şi instituţii publice:  cu toate consiliile locale din judeţul Galaţi, cu unităţile 
subordonate Consiliului Judeţului Galaţi, cu bănci, cu firme de consultanţă,  cu ministerele şi 
instituţiile care coordonează proiectele cu finanţare externă ,cu Inspecţia de Stat în Construcţii, etc. 
      b) cu organizaţii internaţionale: Nu este cazul. 
      c) cu persoane juridice private: cu toţi constructorii prin care se derulează investiţiile Consiliului 
Judeţului Galaţi, cu proiectanţii, verificatorii de proiecte şi experţii tehnici care prestează servicii 
pentru Consiliul Judeţului Galaţi. 
      3. Limite de competenţă - realizează, în limitele reglementărilor în vigoare, orice activitate pe 
care o primeste de la şeful ierarhic. 



      4. Delegarea de atribuţii : în absenţă, atribuţiile sunt preluate de un alt coleg din cadrul 
Serviciului Investiţii şi Urmăriri Contracte, predarea responsabilităţilor întocmindu-se printr-un 
proces verbal de predare primire. 

 
 

Întocmit de : 
      1. Numele şi prenumele : MACRI NICOLETA 
      2. Funcţia publica de conducere : Şef Serviciul  Investiţii şi Urmăriri Contracte  
      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 : MĂCIUCĂ RADU 
      2. Funcţia : Director  
      3. Semnătura : 
      4. Data :  
 
 

 
 


