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(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008) 

 

 

 

Fişa postului 
Nr. __________________ 

 

 

 

 

Informaţii generale privind postul 

1. Denumirea postului - CONSILIER 

2. Nivelul postului - SUPERIOR 

3.   Scopul principal al postului : REGISTRUL AGRICOL 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului
2
 

1. Studii de specialitate –  

2. Perfecţionări (specializări) .............................................................……………………………………. 

3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) - 

……………………………………………………………………………………………………………… 

4. Limbi străine
3
) (necesitate şi nivel

4
 de cunoaştere) …………………………………………………… 

…....................................…………………………………………………………………………………… 

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare ...............................................…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

6. Cerinţe specifice
5
 ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….………. .................... 

7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) ....…………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Atribuţiile postului
6
: 

1.Completeaza registrele agricole pe baza legislatiei in domeniu si a normelor tehnice privind 

completarea registrului agricol la datele si perioadele stabilite si raspunde de corectitudinea 

datelor inregistrate in registrele agricole pe tipuri, a centralizatorului registrelor agricole si a 

modificarilor datelor inscrise in registrul agricol,  

                  2.Participa la efectuarea recensamantului general agricol; 

                  3.intocmeste si elibereaza la cererea cetatenilor, cu respectarea prevederilor legale, adeverinte 

si certificate care atesta: numarul de animale, suprafata inscrisa la pozitia de rol, suprafata construibila a 

casei de locuit si anexelor gospodaresti, anul realizarii acestora, component familiala; 

                                                 
1
 se va completa cu numele şi funcţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. Se va semna de către conducătorul 

autorităţii sau instituţiei publice şi se va ştampila în mod obligatoriu; 
2
 se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul autorităţii sau instituţiei 

publice pentru ocuparea funcţiei publice corespunzătoare; 
3
 dacă este cazul; 

4
 se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile “citit”, “scris” şi “vorbit” după cum urmează: „cunoştinţe de bază”, „nivel mediu”, 

„nivel avansat”; 
5
 de exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii; 

6
 se stabilesc pe baza activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanţă cu specificul 

funcţiei publice corespunzătoare postului.  

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice …………………………. 

PRIMARIA COCORASTII COLT 

Direcţia generală ……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

Direcţia …………………………………………………………………... 

Serviciul …………………………………………………………………. 

Biroul / Compartimentul  - AGRICOL 

Aprob
1
, 

PRIMAR, 



4.elibereaza adeverinte de de teren, ajutor social,handicap,burse ; 

5.tine evidenta stricta a contractelor de arendare, in baza legii arendei si efectueaza toate operatiunile 

necesare la proprietarii de terenuri; participa la evaluarea pagubelor care se produc la culturi, pasuni, islaz 

comunal; 

6.pune la dispozitia operatorului de rol, registrele agricole pentru stabilirea masei impozabile; 

7.arhiveaza intreaga documentatie, privind atestatele de producator; 

8.asigura securitatea registrelor agricole, numerotarea, parafarea si sigilarea si inregistrarea acestora in 

registrul de intrare-iesire general; 

9.intocmeste opisul registrelor agricole; 

10.prezinta in sedintele consiliului local informari cu privire la stadiul de completare si tinerea la zi a 

evidentei registrelor agricole; 

11.inventariaza impreuna cu specialistul agricol toate terenurile din intravilanul si extravilanul comunei 

care nu au fost revendicate de fostii proprietari, intocmind documentatia pentru inregistrare in domeniul 

privat al comunei; 

12.tine evidenta suprafetelor agricole ce se afla in administrarea consiliului local (islazul comunal, 

terenuri arabile, terenuri concesionate, terenuri arendate, terenuri neagricole, etc.), propunand modul de 

exploatare a acestora; 

13.intocmeste documentatiile necesare pentru acordarea sprijinului producatorilor agricoli in conditiile 

actelor normative in vigoare sau insarcinari date de consiliu local, primar; 

14. intocmeste dosarele pentru vanzare terenuri extravilane conform Legii nr. 17/2014 prin parcurgerea 

tuturor etapelor procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune privind oferta de vanzare; 

15.urmareste modul in care detinatorii de terenuri asigura cultivarea acestora; 

16.Respectă şi răspunde de respectarea normelor de Protectie a muncii şi de P.S.I ; 

17  Indeplineste si alte atributii prevazute de lege . 

 

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului 

1. Denumire : CONSILIER 

2. Clasa :  I 

3. Gradul profesional
7
 : SUPERIOR 

4. Vechimea în specialitate necesară):  7 ani 

 

Sfera relaţională a titularului postului 
1. Sfera relaţională internă: 

      a) Relaţii ierarhice: 

      - subordonat faţă de : PRIMAR, SECRETAR 

      - superior pentru : nu este cazul 

      b) Relaţii funcţionale: cu toti functionarii publici si angajatii institutiei 

      c) Relaţii de control:  nu exista 

      d) Relaţii de reprezentare :  

2. Sfera relaţională externă: 

      a) cu autorităţi şi instituţii publice: Institutia Prefectului, Directia Agricola, Directia Jud.de Statistica  

      b) cu organizaţii internaţionale: nu exista 

      c) cu persoane juridice private: nu exista 

3. Limite de competenţă
8
 :- in limtele activitatii specifice 

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă :- nu este cazul 

 

 

Întocmit de
9
: 

1. Numele şi prenumele :  

2. Funcţia publică de conducere :  

                                                 
7
 se stabileşte potrivit prevederilor legale; 

8
 reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 

9
 se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului; 



3. Semnătură .................................…………………………………………………………………………. 

4. Data întocmirii :    

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului 

1. Numele şi prenumele :  

2. Semnătura .................................…………………………………………………………………………. 

3. Data :    

Contrasemnează
10:

 

1. Numele si prenumele :  

2. Funcţia.:  

3. Semnătura .................................…………………………………………………………………………. 

4. Data:  

 

 

                                                 
10

 Are calitatea de contrasemnatar persoana prevăzută la art. 118 alin.(2) din hotărâre. 


