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ATRIBUȚII PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI 

Concurs/examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție,  
pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional principal – Direcția Tehnică 

 
În baza activităților care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în 

concordanță cu specificul funcției publice corespunzătoare postului, se stabilesc următoarele 
atribuții ce vor fi prevăzute în fișa postului: 

1.  respectă programul de lucru, conduită şi disciplină în cadrul direcţiei; 
2. participă la întocmirea documentaţiei în vederea încheierii contractului  pentru 

realizarea  activității de neutralizare a subproduselor de origine animala provenite din 
gospodăriile crescătorilor individuali de animal cu o unitate de ecarisare autorizată 
conform legislaţiei în vigoare; 

3. participă la întocmirea propunerii şi transmiterii plafonului de cheltuieli aferent 
activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animala provenite din gospodăriile 
crescătorilor individuali de animale la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

4.  participă la monitorizarea şi evaluarea executării contractului încheiat cu unitatea de 
ecarisare autorizată conform legislaţiei în vigoare; 

5.  primeşte informările de la Autorităţile administraţiei publice locale şi anunţă în cel mai 
scurt timp posibil prestatorul de servicii contractat pentru ca acesta să transporte 
cadavrele de animale la unităţile de neutralizare; 

6.  participă la întocmirea unui centralizator al registrelor de evidenţă a transporturilor, 
categoriilor şi cantităţilor de subproduse de origine animală trimise către unităţile de 
neutralizare conform legislaţiei în vigoare; 

7.  transmite centralizatorul registrelor la autorităţile interesate;  
8.  participă la rezolvarea sesizărilor şi scrisorilor adresate Consiliului judeţean; 
9.  participă la implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, ca membru al 

echipelor de implementare; 
10. urmăreşte aplicarea programelor managementul calităţii în domeniul său de activitate; 
11. respectă procedurile de calitate prevăzute în manualul de calitate al instituţiei, 

aferente activităţilor pe care le desfăşoară; 
12,  urmăreste obținerea avizelor pentru lucrările de investiții derulate prin CNI 
13. realizează raportarea periodică a stadiului fizic al investițiilor în derulare către 
Instituția Prefectului și alte instituții abilitate 
14. îndeplinește şi alte atribuţii primite de la şefii ierarhici şi/sau conducerea executiva a 

Consiliului județean; 
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