
Denumirea autoritatii sau institutiei publice –   
Primaria orasului Sinaia 

Aprob, 

Directia generala ............................................. Primar 

Directia ............................................................ Vlad Oprea 

Compartimentul  Patrimoniu și Protecție Civilă  

Biroul/compartimentul –   

 
 

FISA POSTULUI 
Nr.  __________ 

 

Informatii generale privind postul 

1.Denumirea postului :  inspector 

2.Nivelul postului        :  executie 

3.Scopul principal al postului : întocmește,actualizează și urmărește derularea contractelor 
de închiriere locuințe din fondul locativ de stat, gestionează clădiri și terenurile aferente 
acestora aflate în patrimoniul public și privat al UAT Sinaia,întocmește și actualizează 
registrul agricol în conformitate cu prevederile legale. 
Conditii specifice pentru ocuparea postului : 

1. Studii de specialitate : studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență  
sau echivalentă  

2. Perfectionari :  - 

3. Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel) : mediu 

4. Limbi straine (necesitate si nivel de cunoastere ) : nu este cazul 

5. Abilități, calități și aptitudini necesare : asumarea resposabilității, adaptabilitate la 
nou, la lucrul în echipă, capacitate de autoperfecționare și de a rezolva problemele, 
abilități de comunicare și consiliere, loialitate, confidențialitate, promptitudine, 
diplomație în relațiile cu publicul, spirit de inițiativă, disponibilitate la program prelungit 

6. Cerinte specifice :  muncă de teren 

7. Competenta manageriala (cunostinte de management, calitati si aptitudini 
manageriale ) :    nu este cazul 

 
Atributiile postului : 

 Întocmește contracte de închiriere pentru locuințele din fondul locativ de stat 

 Urmărește derularea contractelor de închiriere emise de Primăria orașului Sinaia  
(modificarea, transcrierea, calculul chiriei, supunerea spre aprobare a schimbului de 
locuință sau a rezilierii contractului,respectarea clauzelor contractuale s.a.); 

 Întocmește contracte de închiriere terenuri (aferente imobil cu destinația curte, 
gospodării anexe). 

 Actualizează permanent baza de date privind contractele de terenuri și de locuințe 
încheiate de Compartimentul  Patrimoniu si Protecție Civilă 

 Actualizeaza registrul contractelor de terenuri si locuințe 

 Întocmește dosarele în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare pentru 
apartamentele deținute cu chirie de la Primăria Sinaia 

 Întocmește documentația de licitație și organizează licitația în vederea închirierii 
spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință 

 Întocmește contractele de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor  proprietate 
publică a orașului Sinaia către unitățile de învățământ, sanitare, etc. 

 Calculează  și afișează lunar listele de plată pentru utilități la locuințele de necesitate, 
locuințele sociale și cabinetele medicate individuale 

 Răspunde de  întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol  sub îndrumarea 
secretarului general al orașului ,  în conformitate cu prevederile legale 

 Furnizează date din registrul agricol cu respectarea prevederilor legale. 

 Eliberează adeverințe pentru deținere/ nedeținere de bunuri ce fac obiectul înscrierii 
în registrul agricol 

 Eliberează la cerere şi prin verificare certificate de producător agricol   

 Prelungește  la cerere  certificatele de  producator agricol 

 Vizează la cerere certificatele de producător 

 Întocmește procese verbale de verificare în teren  pentru eliberare certificate de  



producator 

 Verifică, prin sondaj, din proprie inițiativă, sau ori de câte ori se impune, în 
gospodăriile populației , exactitatea datelor declarate și înscrise în registrul agricol 

 Întocmește și transmite situațiile și rapoartele statistice solicitate de Direcția Agricolă 
Prahova / Direcția de Statistică Prahova 

 Participă la recensământul agricol al orașului , când se organizează. 

 Răspunde de legalitatea întocmirii actelor emise, asigurând transmiterea în termen a 
acestora către cei interesați 

 Răspunde de arhivarea documentelor pe care le generează sau primește spre 
soluționare 

 Păstrează secretul de serviciu și confidențialitatea în legătură cu faptele,informațiile 
sau documentele de care ia cunostință în exercitarea funcției ; 

 Fundamentează propunerile de cheltuieli din bugetul local necesare asigurării 
funcționalității departamentului și realizării atribuțiilor acestuia ; 

 Formalizează proceduri interne si interdepartamentale specifice activității 

 Răspunde disciplinar, contravențional, material, civil sau penal după caz, pentru 
încălcarea îndatoririlor de serviciu; 

 Respectă Codul etic și de conduită al funcționarilor 

 Exercită și alte atribuții date de Primarul orașului Sinaia ; 
 

 
 
Identificarea functiei publice corespunzatoare postului 

1.Denumire :  inspector 

2.Clasa       :     I 

3.Gradul profesional :  superior 

4.Vechimea in specialitate necesara : minim 7  ani 

Sfera relationala a titularului postului : 

1.Sfera relationala interna : 

a).relatii ierarhice : 

-subordonat fata de :Primarul orașului, Secretarul  general al orasului , Administratorul public 
și șeful  Serviciului investiții, patrimoniu și protecție civilă. 

-superior pentru : nu este cazul 

b).relatii functionale : toate  serviciile  Primariei Sinaia 

c).relatii de control   : - 

d).relatii de reprezentare :     - 

2.Sfera relationala externa : 

a).cu autoritati si institutii publice : : Prefectura Prahova, Agentia Nationala pentru Locuinte 

b).cu organizatii internationale :     nu este cazul 

c).cu persoane juridice private :     - 

3.Limite de competenta :     
Raspunde de aplicarea corecta a legislatiei 
 

4.Delegarea de atributii si competenta :  - 

Intocmit de : 

1.Numele si prenumele :    

2.Functia publice de conducere : șef serv.investiții, patrimoniu și protecție civilă 

3.Semnatura  : 

4.Data intocmirii :  

Luat la cunostinta de catre ocupantul postului 

1.Numele si prenumele : 

2.Semnatura  : 

3.Data            : 

Contrasemneaza : 

1.Numele si prenumele :  

2.Functia :                       

3.Semnatura : 

4.Data :               
 


