
Denumirea autorităţii publice
Comuna Girov
Biroul Financiar – Contabil

Aprob,
Primar

Vasile CIUBOTARU

Fişa postului
Inspector clasa I grad profesional debutant

Informaţii generale privind postul
1. Denumirea postului: Inspector debutant
2. Nivelul postului: functie publica de executie
3.Scopul principal al postului: realizarea activităţilor specifice de gospodărire locala
privind protectia mediului si administrarea spatiilor verzi la nivelul UAT Comuna Girov;
Condiţii specifice pentru ocuparea postului
1. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul
contabilitate sau inginerie mecanică;
2. Perfecţionări (specializări): Curs – responsabil de mediu
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): mediu
4. Limbi străine necesitate şi nivel de cunoaştere – mediu
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
a) Abilităţi: gândire analitică şi conceptuală; lucrul sub presiunea timpului şi în condiţii de
stres; lucrul în condiţii de supervizare redusă, folosire eficientă a resurselor la dispoziţie,
flexibilitate în gândire şi în relaţiile cu alte persoane, capacitate de comunicare orală.
b) Aptitudini necesare: lucrul în echipă, iniţiativă, fermitate, perseverenţă, exigenţă, tenacitate.
c) Comportament: - disciplinat, integritate, conduită morală, încredere în sine, loialitate.
6. Cerinţe specifice:
a) Locul de muncă: birou - activităţi de planificare, organizare, coordonare, îndrumare şi
control în sectorul de competenţă;
b) Program de lucru: 8 ore / zilnic/ conform programului unităţii administrativ-teritoriale
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale):
nivel mediu.
Atribuţiile postului:
1. Urmăreşte respectarea legislaţiei de protectia mediului de către persoanele fizice si operatorii
economici care presteaza servici publice de gospodărire comunala;
2. Propune adoptarea de programe si proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii localitati
comunei cu respectarea prevederilor OUC nr 195/2005;
3. Promoveaza o atitudine corespur zătoare a comunitatii locale in legătură cu importanta
protecţiei mediului;
4. Coordoneaza si verifica serviciul; publice si operatorii economici responsabili in
luarea masurilor de salubrizare a localitatilor, de intreţinere si gospodărire a spatiilor
verzi, a pieţelor si a parcurilor publice;
5. Propune masuri de conservare si protejare a spatiilor verzi;
6. Supravegheaza operatorii econoimici pentru prevenirea elirminării accidentale de
poluanţi sau depozitarii necontrolate de deşeuri;
7. Propune masuri obligatorii cu prvire la intretinerea si "infrumuseţarea clădirilor, a
curţilor si imprejmuimilor acestora, a spatiilor verzi din curţi si dintre clădiri, a arborilor
si arbuştilor decoratiuni, conform planurilor de urbanism;
8. Propune masuri de menţinere si amenajare a fondului peisagistic natural si antropic al
fiecărei zone si localitati, masuri de dezvoltare a spatiilor verzi, de protectie sanitara, a
captarilor de apa potabila si lucrări de aparare impotriva inundaţiilor;
9. Propune masuri de a nu schimba destinatia terenurilor amenajate ca spatii verzi
prevăzute in planurile urbanistice;
10. Propune masuri pentru depozitarea controlata a deşeurilor pentru a nu degrada mediul



11.Urmăreşte asigurarea implementării la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea
deşeurilor;
12. Urmăreşte si informeaza primarul cu privire la indeplinirea Planului Judeţean de
Gestionare a Deşeurilor;
13. Propune si intocmeste modificarile Nomenclatorulului stradal existent la nivelul comunei
Girov;
14. Urmăreşte respectarea obligaţiilor comunei Girov, prevăzute in contractele de asociere
sau cooperare pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestionarea deşeurilor;
15. Urmăreşte si informeaza primarul cu privire la colectarea separata, transport,
neutralizarea valorificarea si eliminarea finala a deşeurilor, potrivit prevederilor legale in
vigoare;
16. Urmăreşte colectarea separata a deşeurilor, in containere specifice fiecărui tip de deseu
si informeaza prin mijloace adecvate. locuitorii asupra sistemului de gestionare a deşeurilor;
17. Ia masuri si actioneaza in baza prevederilor legale, pentru refacerea si protectia mediului;
18. Asigura si răspunde pentru monitorizarea activitatilor legale de gestionare a deşeurilor
rezultate din activitatile ce se desfasoara pc teritoriul comunei;
19. Urmăreşte ducerea la indeplinire a cbligaţiilor administraţiei publice locale privind
protectia;
20. Mediului si a hotararilor consiliului local referitoare la protectia mediului;
21. Intocmeste teme de proiectare si caiete de sarcini pentru obiectivele de investirii
privind Protectia mediului;
22. Monitorizează cantitatea lunara si tipurile de deşeuri care se colecteaza si transporta, de
către operatorii autorizaţi la nivelul comunei Girov;
23. Verifica pe teren, solutioneaza si răspunde in termenul legal la toate solicitările
persoanelor fizice si juridice in probleme de protectia mediului;
24. Urmăreşte lansarea unor programe pentru dezvoltarea durabila a comunei Girov, in
vederea maximizarii impactului pe care dezvoltarea socio-economiea a comunei il are
asupra factorilor de mediu si a sanatatii populaţiei;
25. Colaboreaza, in numele Primăriei comunei Girov, cu diferite institutii si organisme
care desfasoara, activitati specifice in domeniul protecţiei mediului;
26. Raspunde de incasarea taxei de salubrizare stabilita la nivelul comunei Girov;
27. Ia in gestiune si urmareste punctele de colectare a gunoiului amplasate pe raza comunei
Girov;
28. Intocmeste referate, informări si rapoarte de specialitate către conducerea autoritatii
locale in vederea aducerii la cunostinta, promovării sau aprobarii studiilor, lucrărilor de
investitii sau proiecte referitoare la probleme de mediu;
29. Răspunde de centralizarea unor date si studii statistice necesare unor raportari solicitate
de Consiliul Judeţean, Direcţia de Statistica, MLPAT sau alte organe administrative la nivel
national si judetean;
30. Asigura reprezentarea din partea UAT Comuna Girov, in calitate de responsabil cu
asigurarea activitatii de reglementare pe probleme de protectia mediului si gospodărire a
apelor in timpul acţiunilor si activitatilor, derulate, organizate, solicitate Primăriei comunei
Girov de autoritatile de monitorizare, coordonare, indrumare, reglementare si control in
domeniu;
31. Participa la şedinţele si indrumarile ce au ca tema masuri de protectie a mediului
organizate de institutii nonguvernamentale;
32. Intocmeşte studii, rapoarte, caiete de sarcini, lucrări de sinteza, concepe si redacteaza
caiete de sarcini, nota de interne, participa la dezbaterile publice pe domeniile de atribuire,
33. Redacteaza rapoarte de specialitate, proiecte HCL, note justificative, note de
fundamentare in domeniul de competenta;
34. Tine legătură cu structurile de specialitate de la nivel judeţean procedând la schimbul de
informaţii in condiţiile legii;
35. Răspunde de arhivarea tuturor documentelor predandu-le persoanei responsabile cu
arhiva in condiţiile legii.
RESPONSABILITATI



1. Răspunde de indeplinirea cu profesionalism a atribuţiilor ce îi revin prin fişa postului şi de
rezolvarea lucrărilor, la termenele şi la nivelul calitativ prevăzut de actele normative in
vigoare sau de cerinţele specifice oricărei lucri;
2. Anunţă in scris la cunostinta prezenta oricaror acte sau fapte care impiedică realizarea
corectă şi la timp a sarcinilor de serviciu şi aduce la cunoştinţa şefului ierarhic superior
problemele apărute in desfăşurarea activităţii;
3. Răspunde de păstrarea secretului datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial
deţinute sau la care are acces ca urmare a Indeplinirii atribuţiilor de serviciu;
4. Răspunde de păstrarea bunurilor şi valorilor, aparţinând instituţiei, primite
infolosinţă sau in administrare;
5. Nu părăseşte locul de muncă cu doeumente de serviciu şi/sau alte bunuri aparţinând decât in
acele situaţii in care scopul este de a indeplini o sarcină de serviciu, conform atribuţiilor
stabilite prin fişa postului şi numai cu aprobarea şefului ierarhic superior;
6. Foloseşte timpul de muncă exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest
sens, nu se ocupă in timpul de muncă de activităţi care nu sunt cuprinse in atribuţiile şi
indatoririle sale ori nu sunt dispuse de şefii ierarhici;
7. Cunoaşte şi respectă reglementările legale in vigoare privind protecţia mediului, securităţii şi
sănătăţii muncii, prevenirii şi stingerii incendiilor sau a altor situaţii de urgenţă;
8. Participă la instruirile programate şi acţiunile instructiv-educative de securitate şi
sănătate in muncă, prevenire şi stingere a incendiilor sau a altor situaţii de urgenţă,
organizate la nivelul instituţiei;
9. Işi desfăşoară activitatea in conforimitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu
instrucţiunile primite din partea şefului ierarhic superior, astfel incât să nu expună la pericol de
accidentare sau imbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi
afectate de acţiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de muncă;
10. Aduce la cunoştinţa şefului ierarhic superior accidentele suferite de propria persoană
şi cooperează atât timp cât este necesar, cu lucrătorii desemnaţi, pentru asigurarea
mediului de muncă şi condiţiilor de lucru sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate
in muncă;
11. Respectă programul de lucru, semnează condica de prezenţă, la inceperea şi terminarea
programului de lucru, menţionând ora venirii şi ora plecării din instituţie;
12. Nu părăseşte locul de muncă, in timpul programului de lucru, fără a avea acordul
şefului ierarhic superior şi il anunţă imediat cu privire la situaţiile care reclamă absenţa de
la serviciu, cu prezentarea ulterioară a documentelor justificative;
13. Cunoaşte şi respectă prevederile actelor normative in vigoare aplicabile la nivelul
structurii postului, Regulamentului de organzare şi funcţionare, Regulamentului intern,
normelor de conduită a functionarilor publicii şi a deciziilor interne cu impact asupra
activităţii proprii;
14. Cunoaşte aplicaţiile informatice neeesare desfăşurării activităţii, precum şi modificările
ulterioare aduse acestora şi le utilizează in mod corect;
15. Respectă sarcinile de serviciu trasate de şeful ierarhic superior.
16. Asigură promovarea imaginii administraţiei publice locale potrivit atribuţiilor date in
competenţa sa;
17. Face parte din structura de contro1 intern/managerial, la nivelul comunei Girov, in
calitate de membru in comisia de monitorizare
18. Indeplineşte oricare atribuţii prevute de lege sau incredinţate de către primarul comunei
Girov.
19. Nerespectarea atribuţiilor din Fişa Postului atrage sancţiuni disciplinare in limitele
prevăzute de Legea nr. 53/2003 Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare,
Regulamentul intern şi Contractul individual de muncă incheiat între salariat şi angajator,
răspunderea patrimonială sau penală dupa caz.
Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului

1. 1. Denumire: Inspector
2. 2. Gradul profesional: debutant
3. 3. Vechimea în specialitate necesară: nu este cazul



Sfera relaţională a titularului postului
1. Sfera relaţională internă:

a) Relaţii ierarhice:
- subordonat faţă de primar, viceprimar, secretar, șef BiroulFinanciar – Contabil;
- superior faţă de : nu este cazul

b) Relaţii funcţionale: relaţii de colaborare cu compartimentele din cadrul primăriei;
c) Relaţii de control: nu este cazul;
d) Relaţii de reprezentare: nu este cazul.

2. Sfera relaţională externă:
a) cu autorităţile si instituţiile publice:
b) cu organizaţii internaţionale : nu este cazul
c) cu persoane fizice si juridice ;
3. Limite de competenţă:
- răspunde de realitatea si corectitudinea datelor înscrise in toate documentele întocmite;
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: certifica documentele justificative din compartimentul
de activitate in privinta realitatii, regularitatii si legaliatii, numire prin decizia ordonatorului de
credite;

Întocmit de:
1. Numele şi prenumele: Vasile CIUBOTARU
2. Funcţia de demnitate publică: Primar
3. Semnătură
4. Data întocmirii: 01.01.2021
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
1. Numele şi prenumele: .....................
2. Semnătura
3. Data: 01.01.2021
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