
 

COMUNA CRUSET 
JUDEŢUL GORJ 
Compartimentul Administratie publica, juridic, resurse umane si agricultura 

Aprob, 
PRIMAR, 

FIŞA POSTULUI 

Informaţii generale privind postul: 
 1.  Denumirea postului: Inginer specialist cadastru; 
 2.  Nivelul postului: functie contractuala de executie; 
 3.  Scopul principal al postului:  
    - executarea lucrarilor de birou, aferente intocmirii planurilor cadastrale, respectand normativele 
tehnice in vigoare 
    - efectuarea masuratorilor pentru punerea in posesie la aplicarea prevederilor legilor fondului funciar;    
    - intocmirea documentatiei tehnice si depunerea la Comisia judeteana in conformitate cu legislatia in     
vigoare pentru emiterea titlurilor de proprietate 

Identificarea funcţiei publice: 
 1.  Denumire: Inspector de specialitate  
 2.  Clasa: - 
 3.  Gradul profesional: II 
 4.  Gradaţia: - 
Condiţii specifice pentru ocuparea postului: 
     1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioarede lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul din domeniile, 
agricultură, geodezie-măsurători terestre şi cadastru 
     2. Perfecţionări (specializări): în domeniul topometrie, cadastru, agricol, fondul funciar  
     3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoştinţe de operare 
Microsoft Office – modulele Word, Excel - nivel mediu, conostiinte de operare AUTOCAD – nivel 
avansat 
     4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): cunostiinte de baza 
     5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:  capacitatea de implementare, capacitatea de a rezolva 
eficient problemele, capacitatea de asumare a responsabilităţilor, capacitatea de autoperfecţionare şi de 
valorificare a experienţei dobândite, capacitatea de a lucra independent şi de a lucra în echipă, 
capacitatea de a se exprima în scris fluent, clar şi concis, de a utiliza corect vocabularul şi de a folosi 
limbajul corespunzător, aptitudinea de a utiliza calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare, 
capacitate de a utiliza sisteme specifice postului, abilitatea de a utiliza alte tipuri de echipamente de 
birou 
     6. Cerinţe specifice: exigenţă, obiectivitate, rigurozitate, loialitate faţă de instituţie, disponibilitate 
pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii; 
     7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale):  
competenţă în gestionarea resurselor alocate. 
Atribuţii şi responsabilităţi : 

1. este membru in cadrul comisiei de fond funciar, participă la şedinţele Comisiei locale de fond 
funciar şi pune la dispoziţie materialele solicitate în baza documentelor existente în arhiva 
instituţiei; 

2. participă la activitatea de punere în posesie, efectuând măsurătorile topografice; 
3. colaborează la întocmirea planurilor parcelare şi a schiţelor amplasamentelor terenurilor pentru 

care se constituie/reconstituie dreptul de proprietate, în baza măsurătorilor topografice efectuate ; 
4. întocmeşte fişa de punere în posesie pe care o înaintează primarului şi secretarului în vederea 

semnării; 
5. analizeaza cererile formulate privind reconstituirea dreptului de proprietate, prezentand propuneri 

pentru rezolvarea lor in conformitate cu prevederile Legii fondului funciar si inaintarea lor spre 



validare Institutiei Prefectului Judetului Gorj 
6. efectueaza punerea in posesie prin delimitare in teren a dreptului de proprietate si inmaneaza 

titlurile de propriete persoanelor indreptatite 
7. întocmeşte anexele de validare şi le înaintează în vederea semnării primarului şi secretarului 

comunei; 
8. inventariaza impreuna cu agentul agricol terenurile din extravilanul si intravilanul comunei ramase 

neatribuite si intocmeste documentatia, respectiv referatul compartimentului de resort cu intreaga 
documentatie-extras din planuri parcelare cu propunerea ca aceste suprafete sa fie trecute in 
domeniul privat al comunei; 

9. intocmeste procedurile de schimbare a categoriei de folosinta a terenurilor si materializarea acetora 
in PUG 

10. redacteaza referate de specilaitate la proiectele de dispozitii si proiectele de hotarari din domeniul 
agricol 

11. îndeplineşte funcţia de agent constatator în aplicarea prevederilor art. 75 din Legea nr. 18/1991 a 
fondului funciar, republicată cu modificările ulterioare; 

12. urmăreşte şi se implică în aplicarea legislaţiei în domeniul fondului funciar; 
13. ajută la soluţionarea conflictelor care se ivesc între proprietarii de terenuri; 
14. comunică la registrul agricol modificările cadastrale sau a categoriilor de folosinţă care au apărut 

ca urmare a unor rectificări de titluri sau anulări. 
15. participă la acţiunea de delimitare a teritoriului administrativ al comunei; 
16. efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie pe amplasamentele stabilite de 

comisiile locale de aplicare a legii fondului funciar; 
17. întocmesc fişele de punere în posesie; 
18. constituie şi actualizează evidenţa proprietăţilor imobiliare şi a modificărilor acestora; 
19. constituie şi actualizează evidenţa terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat; 
20. delimitează exploataţiile agricole din teritoriul administrativ al comunei; 
21. furnizează date pentru completarea şi ţinerea la zi a registrului agricol; 
22. întocmeşte adeverinţe în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în baza documentelor 

existente în arhiva instituţiei(anexe de validare, Cadastru funciar etc.) 
23. rezolvă corespondenţa şi petitiile care i se repartizează, cu respectarea termenelor impuse, sesizând 

orice nereguli primarului şi secretarului comunei. 
24. inventariază documentele proprii; 
25. predă periodic responsabilului de arhiva Primăriei dosarele cu actele emise în îndeplinirea 

atribuţiilor, în baza procesului-verbal de predare–primire. 
26. întocmeşte şi răspunde de toată documentaţia necesară aplicării Legii nr.17/2014 la nivelul unităţii 

adminsitrativ-teritoriale Cruset. 
27. respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al 

Primarului comunei si orice alte atribuţii prevăzute de prevederile legale în materie. 
28. să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice 

formă de conducătorul instituţiei; 
29. să utilizeze instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor 

tehnice, precum şi celor date de conducătorul instituţiei, după caz; 
30. să coopereze cu salariatul desemnat de conducătorul instituţiei, care are atribuţii în domeniul 

apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 
31. să aducă la cunoştinţă conducătorului instituţiei accidentele suferite de propria persoană; 
32. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

şi măsurile de aplicare a acestora; 
33. va respecta programul de funcţionare în conformitate cu atribuţiile din prezenta fişă, 08:00-16:00 
34. să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 
35. nu părăseşte locul de muncă fără o cerere scrisă care se va face cu aprobarea Şefului în care îşi 

desfăşoară activitatea titularul postului şi  care va avea avizul primarului, cerere în care se va 
specifica exact perioada în care va lipsi din unitate în caz contrar este direct răspunzător de orice 
eveniment la care ar putea fi expus – situaţie în care primarul şi conducătorul compartimentului în 
care îşi desfăşoară activitatea titularul postului sunt exonerate de orice răspundere 

* Indeplineste si alte atributii/functii date prin dispozitia primarului 



Sfera relaţională a titularului postului 
1. Sfera relaţională internă: 
      a) Relaţii ierarhice: 
          - subordonat faţă de: primarul comunei Cruset, viceprimar, secretar; 
          - superior pentru:  nu este cazul; 
      b) Relaţii funcţionale: cu toate compartimentele funcţionale (salariaţii) din structura UAT Cruset, în   
          vederea realizării sarcinilor de serviciu;  
      c) Relaţii de control: atunci când este nominalizat, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu; 
      d) Relaţii de reprezentare: atunci când este nominalizat, prin delegare de către şeful ierarhic. 
2. Sfera relaţională externă: 
      a) cu autorităţi şi instituţii publice: OCPI, Institutia Prefectului Judetului Gorj – Comisia Judeteana 
de Fond Funciar, Directia Judeteana de Statistica, Directia Agricola, Consiliul Judetean Gorj, 
Prefectura,  
alte institurii, etc.        
      b) cu organizaţii internaţionale: nu este cazul; 
      c) cu persoane juridice private: pentru soluţionarea problemelor cu caracter profesional; 
3. Limite de competenţă: 
   - solicită avize şi acorduri de la coordonatorul direct asupra documentelor şi lucrărilor întocmite; 
   - fod funciar – cadastru general agricol, inventariere 
   - face propuneri referitoare la activitatea serviciului, pe care le supune aprobării coordonatorului 
direct. 
4. Delegarea de atribuţii:  
pe timpul concediului de odihna, concediului medical sau in alte situatii neprevazute când nu se află în 
unitate sarcinile de serviciu vor fi îndeplinite de .............................. 
Întocmit de: 
      Numele şi prenume:  
      Semnătura: …………………. 
      Data întocmirii: ..................... 
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: 
      Numele şi prenumele:  
      Semnătura :……………… 
      Data : ....................... 
Avizat,  
Secretar general al comunei : 
      Numele şi prenumele:  
      Semnătura :……………… 
      Data : ...................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


