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ATRIBUȚII PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI 

 
concurs de recrutare, funcție publică de execuție, perioadă nedeterminată 

pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent și grad profesional principal - 
Serviciului pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice și unitatea de 

implementare/monitorizare a proiectului – sistem integrat de management al deșeurilor solide în 
județul Vaslui - 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 direcției; 
2. monitorizează lucrările de investiție ce se realizează din alte fonduri guvernamentale sau 

externe precum şi cele din bugetul propriu la consiliile locale in domeniul infrastructurii de 
mediu şi transport, alimentare cu apă și canalizare; 

3. urmărește modul de realizare a lucrărilor de investiții şi reparații la imobilele care fac parte 
din domeniul public al județului şi în administrarea consiliului județean. 

4. asigură informarea permanentă a conducerii direcției în legătură cu realizarea sarcinilor de 
serviciu; 

5. asigură întocmirea cărții tehnice a obiectivelor de investiții repartizate şi o completează în 
perioada de exploatare; 

6. împreună cu salariații din Serviciul de atribuire a contractelor de achiziții publice, 
întocmește tema de proiectare şi documentația pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor 
pentru achiziții publice de servicii de proiectare; 

7. întocmește documentația necesară în vederea obținerii Acordului ministerelor de resort 
pentru obiective de investiții din competența acestuia; 

8. urmărește realizarea activității de expertizare şi consolidare a construcțiilor din 
administrarea instituțiilor şi agenților economici de  sub autoritatea Consiliului județean, 
avariate de cutremurele de pământ; 

9. asigură întocmirea documentațiilor şi urmărește execuția obiectivelor cu finanțare externă; 
10. asigură urmărirea modului de punere în operă şi folosirea eficientă a fondurilor alocate 

pentru repararea imobilelor din subordinea C.J. Vaslui; 
11. întocmește programul de investiții din sfera sa de competență a obiectivelor din județ şi 

asigură asistență tehnică pentru acestea; 
12. întocmește şi ține evidența tuturor lucrărilor de investiție, întreținere, reparație şi reabilitări 

la obiectivele Consiliului județean, evidență care se actualizează permanent; 
13. în cazul producerii unor calamități naturale pe teritoriul județului, participă la constatarea 

acestora şi face propuneri de expertizare şi consolidare a obiectivelor afectate; 
14. rezolvă sesizările şi scrisorile adresate Consiliului județean; 
15. Îndeplinește următoarele atribuții generale în domeniul Sistemului de Management al 

Calității: 
a) Derulează activitatea proprie conform procedurilor operaționale; 
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b) Respectă prevederile privind SMC-ul; 
c) Raportează managementului de la cel mai înalt nivel despre funcționarea SMC și 

despre orice necesitate de îmbunătățire; 
d) Propune acțiuni corective; 
e) Participă la ședințele de instruire în domeniul managementului calității; 
f) Participă la identificarea neconformităților existente in activitatea proprie; 
g) Participă la documentarea riscurilor și oportunităților tuturor 

activităților/obiectivelor din activități proprii. 
16. asigură confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează pe toată durata 

exercitării raportului de serviciu și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat, salariatul 
având obligația: 

a) de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite 
în procedurile interne; 

b) de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează; 
c) de a nu dezvălui datele personal e pe care le prelucrează unor alte personae decât 

cele în privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin 
regulamentul intern al postului;  

d) de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de 
serviciu prevăzute în fișa postului și în regulamentul intern; 

e) de a respecta măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor 
cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, 
modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea 
respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva 
oricărei alte forme de prelucrare ilegală; 

f) de a aduce la cunoștința angajatorului în cel mai scurt timp posibil orice situație de 
acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează. 

17. îndeplinește atribuțiile cu caracter general prevăzute în Regulamentul de organizare și 
funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui; 

18. exercită atribuțiile de serviciu în conformitate cu Regulamentul de ordine interioară și Codul 
de conduită, etică profesională și integritate al funcționarilor publici și al personalului 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui; 

19. respectă drepturile și libertățile publicului; 
20. respectă normele deontologice profesionale; 
21. ținuta vestimentară adecvată în procesul exercitării funcţiei; 
22. îndeplineşte şi alte atribuţii dispuse de preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, directorul 

executiv, directorul executiv adjunct și șeful de serviciu. 

 
 

 

 

 

 
 
 

 


