MUNICIPIUL CÂMPULUNG
Direcţia Economică și Fiscală
Serviciul Buget-Contabilitate, Informatica

Aprobat,
Primar,
Ioan-Liviu ŢÂROIU

FIŞA POSTULUI
INFORMAŢII GENERALE PRIVIND POSTUL

1.Denumirea postului: inspector
2.Nivelul postului: Functie publica de executie
3.Scopul principal al postului: atribuții în legătură cu bugetul local al Municipiului
Câmpulung, ţinerea evidenţei contabile sintetice și analitice și a execuției bugetare
CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI :
1.Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul științelor economice;
2.Perfecţionări (specializări): 3.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): cunostinte de
operare pe calculator de nivel mediu;
4.Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): 5.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: comunicare, analiză, sinteză, planificare şi
organizare a activităţilor, eficienţă, spontaneitate, lucru în grup, rezistenţă la stres.
6.Cerinţe specifice : disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condiţiile legii.
7.Competenţa managerială: Atribuţiile postului :
- Răspunde și întocmește proiectul bugetului Municipiului Câmpulung pe clasificatia
bugetara, pe baza fundamentarilor primite de la serviciile si compartimentele din cadrul
primariei și de la institutiile publice din subordinea consiliului local, aprobate de
ordonatorul principal de credite, în conformitate cu prevederile legale, și întocmește
raportul de specialitate privind aprobarea acestuia de către consiliul local;
- Răspunde și trasmite bugetul Municipiului Câmpulung aprobat spre avizare Administratiei
Judetene a Finantelor Publice Arges;
- Răspunde și întocmeste rapoartele de specialitate pentru aprobarea bugetului, precum si
pentru rectificarea acestuia si participa la intocmirea proiectelor de hotarare de aprobare a
acestuia de catre consiliul local;
- răspunde și întocmeste referatul pentru virari de credite bugetare, atat pentru activitatea

proprie, cat si pentru unitatile din subordine și proiectul de dispoziție, pe care le inainteaza
secretarului unitatii pentru emiterea avizului de legalitate și a dispoziției;
- răspunde și intocmeste, in colaborare cu compartimentul achizitii și investitii publice, la
inițiativa ordonatorului principal de credite, proiectul listei investitiilor publice defalcate pe
surse de finantare, capitole de cheltuieli si grupe de investitii, pe care o supune spre
aprobare consiliului local, conform prevederilor legale în vigoare;
- răspunde și transmite bugetul individual si oricăror altor situatii in Sistemul National de
Raportare Forexebug, autentificandu-se cu certificat digital calificat;
- răspunde și asigură transparenței decizionale cu privire la bugetul local și a situațiilor
financiare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- răspunde, centralizează și intocmeste situatiilor lunare privind monitorizarea numarului de
posturi şi a cheltuielilor de personal pe total executie bugetara si le depune la A.J.F.P –
Arges, la termenele stabilite, utilizand aplicatiile puse la dispozitie de Ministerul Finantelor
Publice;
- răspunde și intocmeste situatiile statistice şi le transmite la Institutul National de Statistica –
ancheta salariilor pe ocupatii, ancheta asupra castigurilor salariale, ancheta locurilor de
munca vacante, etc.;
- răspunde și centralizeaza bilanturile, conturile de rezultat patrimonial si alte tipuri de
situatii financiare;
- tine evidenta contabila a institutiei la zi si inregistreaza in mod cronologic si sistematic in
contabilitatea acesteia a tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice ale
Municipiului Campulung, in conformitate cu normele metodologice privind organizarea si
conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutii publice si
instructiunile de aplicare a acestuia, utilizand sistemele informatice de prelucrare automata
a datelor;
- raspunde și participă la acţiunile de inventariere a patrimoniului din cadrul unităţii;
- asigură întocmirea și transmiterea în termenele prevăzute de legislația în vigoare și / sau
solicitate a tuturor situațiilor / machete / anexe / etc.;
- asigură implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul serviciului;
- respectă normele de conduită profesională stabilite pentru funcționarii publici;
- răspunde de integritatea bunurilor primite si utilizate în vederea îndeplinirii atribuțiilor de
serviciu;
- răspunde administrativ, civil sau penal, dupa caz, în condiţiile legii, pentru incălcarea, cu
vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu;
- asigura şi raspunde de integritatea, confidentialitatea şi securitatea datelor si respecta
prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si
libera circulatie a acestora;
- pastreaza si arhiveaza documentele justificative care au stat la baza inregistrarilor in
contabilitate si a tuturor documentelor emise in indeplinirea sarcinilor de serviciu;
indeplineste si alte sarcini de serviciu repartizate de către şeful serviciului bugetcontabilitate si informatica şi şefii ierarhici superiori;
- are obligatia cunoaşterii legislaţiei în vigoare cu privire la indeplinirea sarcinilor de
serviciu ;
- are obligatia de a respecta normele securitatii si sanatatii in munca, conform Legii nr.
319/2006 si normativelor in vigoare;
- are obligatia de a respecta normele P.S.I. Conform Legii nr. 307 / 2006;
- are obligatia de a respecta prevederile Codului administrativ, conform OUG 57/2019;

- are obligatia de a respecta prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor
publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
IDENTIFICAREA FUNCŢIEI PUBLICE CORESPUNZĂTOARE POSTULUI :
1.Denumire: inspector
2.Clasa: I ;
3.Gradul Profesional:Superior
4. Vechimea in specialitate necesara : 7 ani
Sfera relationala a titularului postului:
1.Sfera relationala interna:
a) Relatii ierarhice:
-subordonat faţă de : şefii ierarhici superiori
-superior pentru b) relaţii funcţionale: - colaborează cu compartimentele din institutie pentru probleme
specifice fisei postului.
c) relaţii de control : d) relaţii de reprezentare: 2.Sfera relationala externa:
a) cu autorităţi şi instituţii publice: - cu instituţiile publice aflate sub autoritatea sau în
subordinea consiliului local al Municipiului Câmpulung cu privire la activitatea desfășurată în
cadrul serviciului;
b) cu autorităţi internaţionale: c) cu persoane juridice private: 3.Limite de competenta:- semnează și răspunde de datele înscrise în documentele pe care le
intocmeste.
4.Delegarea de atributii si competenta:- : in caz de absenta sau de concediu, atributiile
sunt delegate unui inspector din cadrul serviciului, pe baza propunerii sefului de serviciu.
Întocmit de:
1.Numele şi prenumele: Constantinescu Vasilica
2.Funcţia publică de conducere: Sef Serviciu Buget-Contabilitate, Informatica
3.Semnătura:
4.Data intocmirii : 05.09.2019
Luat la cunostinta de catre ocupantul postului:
1.Numele şi prenumele:
2.Semnătura:
3.Data:
Contrasemneaza:
1. Numele şi prenumele: Iarca Violeta
2. Functia:Director executiv
3. Semnătura:
4. Data:05.09.2019

