CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA
DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI JURIDICĂ
SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, RELAŢII INTERNAŢIONALE, ARHIVĂ ŞI ONG-URI
APROBAT,
PREŞEDINTE
MARIUS HORIA ŢUŢUIANU
FIŞA POSTULUI
Informaţii generale privind postul
1. Denumirea postului: Inspector
2. Nivelul postului: functie publica de executie
3. Scopul principal al postului:
- conform prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată cu modificările
si completările ulterioare;
- Asigură pregătirea şi organizarea şedinţelor Consiliului Judeţean Constanţa şi aducerea la cunoştinţă publică
a proiectelor de hotărâre ce vor fi dezbătute în cadrul şedinţelor Consiliului Judeţean Constanţa;
- Asigură redactarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean, conform legii;
- Ţine evidenţa hotărârilor Consiliului Judeţean Constanţa şi a dispoziţiilor emise de preşedinte, asigurând
comunicarea acestora, conform prevederilor legale;
- Ţine evidenţa declaraţiilor de avere şi de interese ale consilierilor judeţeni şi asigură comunicarea acestora
Agenţiei Naţionale de Integritate.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului
1. Studii de specialitate: studii superioare finalizate cu diploma
2. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator
3. Limbi străine
4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
-capacitatea de a indeplini activitatile pe care le presupune realizarea atributiilor;
-punerea in practica a cunostintelor dobandite;
-exprimarea fluenta si folosirea corecta a limbajului de specialitate;
-redactarea documentelor clar si concis;
-transmiterea si receptarea cu usurinta a informatiilor primite;
-capacitate de lucru in echipa si independent;
-pastrarea confidentialitatii;
-preocuparea pentru ridicarea nivelului profesional individual.
5. Cerinţe specifice: delegãri, detaşãri,
Atribuţiile postului:
- Redactează şi elaborează dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa în baza referatelor
compartimentelor de specialitate;
- Asigură pregătirea şi organizarea şedinţelor Consiliului Judeţean Constanţa şi aducerea la cunoştinţă publică a
proiectelor de hotărâre ce vor fi dezbătute în cadrul şedinţelor Consiliului Judeţean Constanţa;
- Asigură redactarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean, conform legii;
- Participă la elaborarea proiectelor de hotărâre ale Consiliului Judeţean Constanţa;
- Ţine evidenţa hotărârilor Consiliului Judeţean Constanţa şi a dispoziţiilor emise de preşedinte, asigurând
comunicarea acestora, conform prevederilor legale;
- Ţine evidenţa declaraţiilor de avere şi de interese ale consilierilor judeţeni şi asigură comunicarea acestora
Agenţiei Naţionale de Integritate;
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Oferă informaţiile necesare reactualizării website-ului Consiliului Judeţean în ceea ce priveşte hotărârile
adoptate, precum şi a modificărilor produse în declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor judeţeni;
Asigură lucrările şi activităţile necesare aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
Asigură aplicarea prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public;
Răspunde de aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de
soluţionare a petiţiilor;
Îndeplineşte alte sarcini primite din partea Preşedintelui, Vicepreşedintilor, Directorului Direcţiei, ce privesc
buna desfăşurare a activităţilor în cadrul Consiliului Judeţean Constanţa.

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului
1. Denumire: Inspector
2. Gradul profesional: Superior
3. Vechimea în specialitate necesară:
Sfera relaţională a titularului postului
1.Sfera relaţională internă:
a) Relaţii ierarhice :
- subordonat faţă de: conducatorul ierarhic superior
- superior pentru: b) Relaţii funcţionale: cu personalul din celelalte compartimente ale aparatului de specialitate al Consiliului
Judetean Constanta
c) Relaţii de control: d) Relaţii de reprezentare: in limitele stabilite de conducerea Consiliului Judetean Constanta, pe baza
legitimatiei sau ordinului de delegare sau deplasare
2. Sfera relaţională externă:
a) cu autorităţi şi instituţii publice: in limitele stabilite de lege si de Directorul Directiei Generale
Administratie Publică şi Juridică
b) cu organizaţii internaţionale: in limitele stabilite de lege si de Directorul Directiei Generale Administratie
Publică şi Juridică
c) cu persoane juridice private: in limitele stabilite de lege si de Directorul Directiei Generale Administratie
Publică şi Juridică
3. Limite de competenţă: indeplineste atributiile stabilite in fisa postului
4. Delegare de atribuţii şi competenţă:

Întocmit de :
1. Numele şi prenumele: Banciu Leila Mihaela
2. Funcţia:Director General
3. Semnătura :
4. Data :
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
1. Numele şi prenumele:
2. Semnătura :
3. Data:
Contrasemnează :
1. Numele şi prenumele: Belu Mariana
2. Funcţia: Secretar al Judeţului
3. Semnătura :
4. Data :

2

