
 

PRIMĂRIA LUGASU DE JOS 

                                                                                                                     Aprobat, 

           PRIMAR 

                       SORBAN LEVENTE 

 

FIŞA POSTULUI 

Nr.  

 

 

INFORMATII GENERALE PRIVIND POSTUL 

 

1.DENUMIREA POSTULUI:  - CONSILIER , Clasa I , Grad superior 

 

2.  NIVELUL POSTULUI:            - Funcţie publică de execuţie 
 

3. SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI: Necesitatea existenţei postului se deduce din 

prevederile legale în materie care prevăd necesitatea îfiinţării şi funcţionării unui astfel de post, 

respectiv prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi 

Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare. Contribuţia postului în cadrul autorităţii se 

regăseşte cu precădere în: asigurarea respectării prevederilor din autorizaţii şi a proiectelor de 

execuţie anexă la autorizaţii, în cazul lucrărilor de construcţie,verificarea pe teren a stadiului de 

execuţie al lucrărilor şi urmărirea respectării prevederilor din documentaţiile şi avizele aferente 

autorizaţiilor eliberate, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 50/199. 

Lucrari de cadastru agricol , de întreţinere a cadastrului agricol şi organizarea teritoriului , executarea 

lucrarilor de birou aferente întocmirii planurilor cadastrale respectând normativele tehnice în vigoare 

potrivit Legii 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare 

 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI 

 

Studii de specialitate : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 

- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii funcţiei publice minim 7 ani 

 

ATRIBUŢIILE POSTULUI: 

 

1. Sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest 

sens, nu se ocupa in timpul de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si 

indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefii ierarhici. 

2. Sa urmareasca modul de respectare a Regulamentului local de urbanism. 

3. Sa controleze pe teren in vederea depistarii neregulilor in amenajarea teritotiului. 

4. Sa asigure  respectarea  prevederilor legale privind amenajarea teritoriului,  arhitectura  si 

zonele protejate si  initiaza studii privind conservarea si protejarea acestora. 

5. Sa verifice cererile prin care se solicita certificat de urbanism si asigura eleborarea si 

intocmirea acestuia.â 

6. Sa asigure elaborarea  avizului  Primariei  comunei Lugașu de Jos, in vederea elaborarii 

proiectelor de amenajare teritoriala. 

7. Face parte din comisia de recepție a lucrărilor din cadrul Primăriei comunei Lugașu de Jos. 

8. Sa urmareasca periodic evidentierea si conservarea teritoriului si constata savarsirea  

contraventiilor  de  catre persoanele care incalca legislatia in acest domeniu. 



 

9. Participă în comisie la inventarierea anuală a bunurilor din patrimoniul consiliului local al 

comunei Lugașu de Jos. 

10. Colaborează cu serviciul de implementare proiecte și cu persoanele responsabile de achiziție 

publică în vederea realizării lucrărilor de investiții ce sunt în curs de derulare pe raza comunei 

Lugașu de Jos. 

11. Se ocupă de cartografierea adreselor administrative din teren și fotografierea tuturor 

imobilelor. 

12. Realizează datele GIS pentru rețeaua de stărzi și adrese adminsitrative. 

13. Încarcă și validează toate datele GIS în platforma ANCPI – RENS, astfel încât acestea să fie 

publice și validate în sistem. 

14. Pune la dispoziție serviciului de implementare proiecte planurile topografice necesare 

proiectării lucrărilor ce se vor executa în cadrul acestor compartimente funcționale (apă, 

canal, gaze). 

15. Eliberează certificate de nomenclatură stradală și verifică documentele care stau la baza 

emiterii acestora. 

16. Asigură legătura și comunicarea dintre Primăria Comunei Lugașu de Jos și firmele 

specializate pentru efectuarea lucrărilor de cadastru general și imobiliar-edilitar. 

17. Asigură legătura și comunicarea dintre Primăria Comunei Lugașu de Jos și firmele 

specializate pentru efectuarea lucrărilor de interes public. 

18. Comunică Consiliului Județean situația lucrărilor de cadastru general și imobiliar edilitar 

efectuate și solicită necesarul de fonduri pentru continuarea acestora. 

19. Face recepția lucrărilor de cadastru general și imobiliar-edilitar. 

20. Păstrează documentația topografică (planuri cadastrale, caietele cu fișele bunului imobil, 

inventarul de coordonate cu descrierea punctelor rețelei de ridicare al sectoarelor cadastrale 

efectuate) 

21. Acordă asistență de specialitate comisiei de validare în baza legilor fondului funciar, fiind 

membru în cadrul comisiei de fond funciar și participă la ședințele acestuia. 

22. Participă la întocmirea documentațiilor privind evidența și administrarea domeniului public și 

privat al comunei Lugașu de Jos. 

23. Participă alături de experții desemnați de către instanțele judecătorești la expertizele efectuate 

în dosarele aflate pe rolul instanțelor, ca delegat din partea primăriei comunei Lugașu de Jos. 

24. Asigură împreună cu secretarul general și agentul agricol lucrările de secretariat ale comisiei 

locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului. 

25. Întocmește referatele conform circularelor primite de la comisia județeană privind rectificarea 

sau anularea titlurilor de proprietate după caz.  

26. Analizează cererile formulate privind reconstituirea dreptului de proprietate reprezentând 

propuneri pentru rezolvarea lor în conformitate cu prevederile legii fondului funciar și 

înaintarea lor spre validarea Institiuției Prefectului Județul Bihor. 

27. Răspunde de confidențialitatea datelor la care are acces înafara celor cu caracter public. 

28. Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează. 

29. Duce la îndeplinirea hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului. 

30. Are obligația de a respecta normele securității și sănătății muncii conform Legii nr. 319/2006 

cu modificările și completările ulterioare și normativele în vigoare. 

31. Salariatul este direct răspunzător în cazul producerii unor accidente ca urmare a unor acțiuni 

voluntare. 

32. Respectă normele PSI conform Legii nr. 307/2006 (r1). 

33. Execută controale conform hotărârii consiliului local. 

 



 

În timpul exercitării atribuțiilor, șeful ierarhic superior poate delega și alte atribuții 

suplimentare. 

 

RESPONSABILITĂŢI: 

 În raport cu alte persoane: 

 

• Cooperează cu ceilalţi angajaţi din aparatul de specialitate al primarului ; 

• Dă dovadă de onestitate şi confidenţialitate vis – a – vis de persoanele din interior şi exterior 

cu care este în contact; 

• Ocupantul postului este politicos în relaţiile cu cetăţenii, dând dovadă de maniere şi o 

amabilitate echilibrată; 

• Acordă aceeaşi consideraţie drepturilor şi intereselor celorlalţi, ca şi cerinţelor personale; 

• Menţine o atitudine echilibrată şi ia în considerare ideile şi opiniile altora; 

• Informează pe cei interesaţi asupra modului de lucru din sfera sa de activitate. 

 În raport cu aparatura pe care o utilizează 

• Menţine aparatura din dotare la standardele unei bune funcţionări; 

• Utilizarea cu responsabilitate a aparaturi din dotare, fără abuzuri; 

• Anunţă orice defecţiune apăruta, serviciului administrativ; 

• Utilizează, cu aprobare, serviciul telefonic internaţional. 

 În raport cu produsele muncii 

• Dă dovadă de conştiinciozitate vis-a-vis de atribuţiile pe care le are de îndeplinit ; 

• Păstrează o transparentă/confidenţialitate echilibrată a rezultatelor obţinute şi a informaţiilor 

pe care le deţine privitor la problematica organizaţiei pe care o reprezintă. 

 În raport cu securitatea muncii 

• Veghează la respectarea normelor de tehnica securităţii muncii; 

• Respectă normele de securitate impuse de către conducerea Primăriei Lugasu de Jos. 

 Privind precizia şi punctualitatea 

• Respectă programul de lucru conform normelor interne ale Primăriei comunei Lugasu de Jos; 

• Soluţionează cererile ce îi sunt repartizate, în termen legal, pe care le înaintează conducerii 

spre semnare; 

• Transmite la timp rapoartele şi informările solicitate de către superiori. 

 În raport cu metode / programe 

• Ocupantul postului respectă metodologia necesar a fi parcursă pentru îndeplinirea corecta a 

sarcinilor şi atribuţiilor ce îi revin; 

• Discută cu conducerea Primăriei comunei Lugasu de Jos orice nepotrivire metodologică 

identificată; 

• Foloseşte metode autorizate şi recunoscute pentru creşterea eficienţei şi raţionalizarea 

resurselor utilizate. 

 În raport cu Sistemul de Management al Calităţii din organizaţia al cărei angajat este: 

• Răspunde de rezolvarea în termenul stabilit al neconformităţilor semnalate de către auditorul 

intern sau extern. 

 

CERINŢE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI: 

- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii funcţiei publice minim 7 ani 

 

Pregătirea de specialitate:  

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  



 

• Este agreată experienţa şi în alte domenii de interes: NU ESTE CAZUL 

Calităţi fizice: 

• Sănătate bună. Sunt contraindicate bolile cronice care ar deranja în ceea ce privesc 

deplasările, munca în echipă sau defectele fizice care conduc la îngreunarea comunicării cu 

clienţii. 

• Exprimare clară, cursivă, literară; 

• Nu există restricţii de vârstă. 

Aptitudini intelectuale generale 

• Este de dorit şi esenţial un nivel de dezvoltare intelectuală generală peste medie. 

Aptitudini speciale 

• Facilităţi de exprimare scrisă şi orală; 

• Cunoştinţe de operare pe calculator; Capacitate de redactare în scris a rapoartelor şi a 

documentelor; 

• Capacitate de integrare socială; 

• Spirit analitic; 

• Capacitate de a lucra independent; Capacitate de mobilizare şi concentrare. 

Dispoziţii 

• Plăcerea de a interacţiona cu alte persoane; 

• Disponibilitatea de a munci şi în condiţii de presiune; 

• Asumarea responsabilităţii. 

Motivaţia 

• Motivat pentru munca pe care postul o presupune; 

• Dornic de a se realiza in profesie; 

• Preocupat de ascensiune profesională. 

Situaţia familială 

• Viaţa de familie echilibrată; 

• Sprijin profesional din partea familiei; 

• Mobilitate acceptabilă de acasă la serviciu. 

 

LIMITE DE COMPETENŢĂ: rezolvarea atribuţiilor directe 

 

SFERA RELAŢIONALĂ: 

 Intern 

1. Relaţii ierarhice: - subordonat fată de Primar și viceprimar  

2. Relaţii funcţionale: - cu instituţii şi autorităţi publice, cu membrii aparatului de specialitate din 

din Primăria comunei Lugaşu de Jos. 

APARATURA DIN DOTAREA INSTITUŢIEI CU CARE OCUPANTUL POSTULUI 

OPEREAZĂ: calculator; copiator; telefon; fax 

 

Întocmit de: 

 Nume şi Prenume:  

 Funcţia:  

 Semnătura: 

 Data:  

 

Luat la cunoştinţă de ocupantul postului: 

Nume si Prenume: _________________________ 



 

Funcţia:  

Semnătura:_________________ 

 Data: ___________________________________ 

 

Avizat de: 

Nume şi Prenume: SORBAN LEVENTE 

 Funcţia: PRIMAR 

 Semnătura: 

 Data:  

 

Am primit un exemplar, azi  

______________________ 

 


