JUDEŢUL ARGEŞ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG
DIRECŢIA URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI
Compartiment Urbannism

APROB
PRIMAR,
IOAN LIVIU ŢÂROIU

FIŞA POSTULUI
nr.
INFORMAŢII GENERALE PRIVIND POSTUL
1.Denumirea postului : inspector, clasa I, grad asistent
2.Nivelul postului : S
3.Scopul principal al postului : gospodărire urbană şi probleme edilitare.

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI :
1. Studii de specialitate : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti în specializările : construcţii civile, industriale şi
agricole, sau în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism.
2 Perfecţionări (specializări):
3. Cunoştinţe de operare / programare pe calculator (necesitate si nivel): nivel mediu.
4. Limbi străine:
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare : Adaptabilitate, seriozitate, perseverenţă, prudenţă,
răbdare, discreţie, memorie vizuală, capacitate de alimentare, simţul răspunderii, conştiinţă
profesională.
6. Cerinţe specifice: delegări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condiţiile legii.
7. Competenţă manageriala : Nu

Atribuţiile postului :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verificarea în teren a stării construcţiilor aparţinând Consiliului Local;
Întocmirea notelor de constatare privind starea construcţiilor;
Întocmirea graficelor anuale pentru reparaţii;
Verificarea lucrărilor tehnice edilitare împreună cu S.P.A.D.P.P.;
Spirjinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari, conform L. 230/2007, cu modificările
şi completările ulterioare;
Verificarea şi soluţionarea sesizărilor din domeniul de activitatea;
Execută lucrări repartizate de către şeful direcţiei şi de şefii ierarhici superiori;
Cunoaşterea legislaţiei în vigoare, aplicabilă activităţilor desfăşurate în cadrul sarcinilor
de serviciu;
Răspunde disciplinar sau penal , după caz, pentru încălcărea dispoziţiilor legale în vigoare
sau pentru nerespectarea atribuţiilor de serviciu;

1

10.
11.
12.
13.

Are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă, conform L.
319/2006 şi H.G. nr. 1425/2006;
Salariatul este direct răspunzător în cazul producerii unor accidente, ca urmare a unor
acţiuni voluntare;
Respectă normele P.S.I. conform Legii nr. 307/2006;
Respectă normele şi îndatoririle prevăzute de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.

IDENTIFICAREA FUNCŢIEI PUBLICE CORESPUNZĂTOARE POSTULUI :
1.
2.
3.
4.

Denumire : INSPECTOR
Clasa : I
Gradul profesional al ocupantului postului : ASISTENT
Vechimea în specialitatea necesară = 1 an

Sfera relationala a titularului postului :
1. Sfera relaţională internă :
a) relatii ierarhice:
- subordonat faţă de : şefii ierarhici
- superior pentru: b) relatii funcţionale :
Colaborează :
- cu toate compartimentele din instituţie pe probleme specifice compartimentului;
c) relatii de control : DA
d) relatii de reprezentare: DA
2. Sfera relaţională externă :
a) Colaborează cu : CPJ, Garda de mediu
b) cu organizaţii internaţionale …………………………………………….
c) cu persoane juridice private ……………………………………………...
3. Limite de competenţă : 4. Delegarea de atribuţii şi competenţă :
Întocmit de :
1.Nume şi prenume : Adrian-Ionuţ Ţuţea
2.Funcţia publică: consilier r.u.
3.Semnatura :…………………………..
4.Data intocmirii :…………………………
Luat la cunostinţă de către ocupantul postului :
Numele şi prenumele :
Semnatura :………………………...
Data:…………………………………
Contrasemnează :
Numele şi prenumele: Ramona Simion
Functia : Secretar
Semnătura:………………………...
Data :………………………………
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