
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRĂILA   

 PRIMĂRIA COMUNA  ROSIORI                                                   
 Urbanism Cadastru Agricultura                                                                                                                                              
                                                              PRIMAR,  

                 SOCEANU NECULAI                                                       
 

FIŞA POSTULUI 

  Nr.______/_________ 

 
Informaţii generale privind postul:  

                                           

  1. Denumirea postului: REFERENT 

 2. Nivelul postului:funcţie publica de execuţie   

 3. Scopul principal al postului: executarea atribuţiilor de serviciu  în domeniul casdastru si 

agricultura la nivelul UAT comuna Rosiori, judetul Braila 

  

   Condiţii specifice pentru ocuparea postului                                 

 1. Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat, vechimea in 

specialitatea studiilor minim 7 ani; 

 2. Perfecţionări (specializări):în cadrul programelor de formare specializată şi perfecţionare în 

administraţia publică, registrul agricol, Cod civil, fond funciar  organizate de instituţii 

specializate din ţară. 

 3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): minimum nivel mediu 

 4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): NU ESTE CAZUL 

 5.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: 

o cunoasterea procesului de elaborare a politicilor publice; 

o cunostinţe în implementarea, monitorizarea si evaluarea politicilor publice; 

o capacitate de planificare a activităţilor proprii; 

o capacitate de lucru în echipă; 

o capacitate de analiză si sinteză; 

o dinamism si iniţiativă; 

o capacitatea de a colecta, analiza, sintetiza si de a disemina informaţii; 

o abilităţi în rezolvarea conflictelor; 

o rezistenţă la stres; 

o adaptabilitate la situaţii neprevăzute; 

o obiectivitate; 

o asumarea responsabilităţilor; 

o bun organizator si negociator. 

 

Cunoştinţe: 

  in domeniul privind gestionarea Registrului Agricol în format fizic şi electronic, în 

domeniul fondului funciar, în domeniul administrării şi exploatării pajiştilor permanente, 

a îmbunătăţirii amenajărilor funciare,  a implementării măsurilor privind piaţa 

produselor din sectorul agrigol, a implementării procedurilor privind introducerea sau 

redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţii, a implementării 

procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor 

situate în extravilanul localităţilor, a implementării procedurii privind schimbarea 



categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor, a 

implementării prevederilor codului civil privind proprietatea, actele juridice, sesizarea 

pentru deschiderea procedurii succesorale, contractele de arendă, închiriere şi alte tipuri 

de contracte şi acte sub semnătură privată, vanzarea terenurilor din extravilanul 

localitatilor; 

 privind crearea, procesarea, stocarea bazei de date electronice aferenta Registrului 

Agricol şi asigurarea continua a evidentei electronice a bazei de date; 

 prelucrarea şi securitatea datelor cu caracter personal conform dispoziţiilor  

Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor  fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea  datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.   

   

6. Cerinţe specifice: călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru lucru  în 

program prelungit în anumite condiţii, 

deplasări potrivit ordinelor conducerii instituţiei.  

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

manageriale)- NU ESTE CAZUL 

 

        ATRIBUTILE POSTULUI: 

  1.este membru in cadrul comisiei de fond funciar; 

   2.participa la sedintele Comisiei locale de fond funciar si pune la dispozitie materialele 

solicitate in baza documenetlor existente in arhiva institutiei; 

       3.colaboreaza la intocmirea planurilor parcelare si a schitelor amplasamentelor 

terenurilor pentru care se constituie/reconstituie dreptul de proprietate, in baza masuratorilor 

topografice efecuate; 

 4.intocmeste fisa de punere in posesie pe care o inainteaza primarului si secretarului in 

vederea semnarii; 

 5.intocmeste anexele de validare si le inainteaza in vederea semnarii primarului si 

secretarului; 

 6.indeplineste functia de agent constatator in aplicarea prevederilor art.75 din Legea 

nr.18/1991 a fondului funciar, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

 7.intocmeste referatele conform circularelor primite de la comisia judeteana privind 

rectificarea sau anularea titlurilor de proprietate, dpa caz; 

 8.analizeaza cererile formulate privind reconstituirea dreptului de proprietate 

prezentand propuneri pentru rezolvarea lor in conformitate cu prevedrile Legii fondului 

funciar si inaintarea lor spre validare Institutiei Prefectului Judetului Braila; 

 9.raspunde de evidenta cererilor si a dosarelor depuse conform legilor fondului funciar 

nr.18/1991, nr.169/1997, nr,1/2000, nr.247/2005, nr.165/2013 si de corespondenta intocmita 

de Compartimentul agricol; 

 10.efectueaza punerea in posesie prin participare la delimitarea in teren a dreptului de 

proprietate,si inmaneaza titlurile de propriertate persoanelor respective; 

 11.inventariaza terenurile din extravilanul comunei ramase neatribuite si intocmeste 

documentatia, repectiv referatul compartimentului de resort cu intreaga documentaie-extras 

de planuri parcelare cu propunerea ca aceste suprafete sa fie trecute in domeniul privat al 

comunei; 

 12.informeaza cetatenii si urmareste respectarea normelor tehnice si a legislatiei in 

vigoare referitoare la carantina fitosanitara, combaterea bolilor si daunatorilor la plante si 

utilizarea pesticidelor; 

 13.culege informatii de la cetateni privind structura culturilor ce doresc sa le 

insamanteze in anul curent si in functie de conditiile pedoclimatice le asigura consultanta de 

specialitate; 



 14.propune masuri pentru sprijinirea producatorilor agricoli asigurand in acelasi timp 

consultanta de specialitate in vederea infiintarii, la nivelul comunei, a unor exploatatii 

agricole pe domenii:legumicole, zootehnice, agricole; 

 15.tine in mod distinct evidenta domeniului public si privat agricol al comunei Rosiori 

si asigura actualizarea permanenta a acestuia; 

 16.urmareste si se implica in aplicarea legislatiei in domeniului fondului funciar; 

 17.ajuta la solutionarea conflictelor care se ivesc intre proprietarii de terenuri; 

 18.intocmeste si actualizeaza balanta fondului funciar; 

 19.comunica la registrul agricol modificarile cadastrale sau a categoriilor de folosinta 

care au aparut ca urmare a unor rectificari de titluri sau anulari; 

 20.intocmeste si tine evidenta contractelor de arenda intr-un registru special de 

arendare si a contractelor de concesionare a terenurilor din domeniul public si privat al UAT ; 

 21.intocmeste procedurile de schimbare a categoriei de folosinta a terenurilor si 

nominalizarea acestora in PUG: 

 22.participa la Programul de verificare in teren a veridicitatii datelor inscrise in 

evidentile fiscale si in registrul agricol a terenurilor agricole extravilane; 

 23.face parte din Unitatea locala de sprijin de cadrul Centrului local de combatere a 

epizotiilor la animalelor pe teritoriul comunei; 

\ 24.efectueaza munca pe teren cu privire la controale asupra terenurilor din 

extravilanul localitatii, masuratori de teren, etc; 

 25.participa la actiunea de delimitare a teritoriului administrativ al comunei; 

 26.participa la efectuarea masuratorilor topografice pentru punerea in posesie pe 

ampsamentele stabilite de comisia locala de aplicare a legii fondului funciar; 

 27.colaboreaza cu inginerii cadastristi in vederea intocmirii documentatiilor cadastrale 

pentru persoane fizice si juridice care au domiciliul-sediul pe raza localitatii, constituie si 

actualizeaza evidenta proprietatilor imobiliare si a modificarilor acestora; 

 28.delimiteaza exploatatiile agricole din teritoriul administrativ al comunei; 

 29.face propuneri si avizeaza proiectele de organizare si functionare a exploatatiilor 

agricole si aplica in teren elemente necesare pentru functionarea acestora-proiectarea si 

amenjarea retelei de drumuri si de alimentare cu apa, de irigatii; 

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

 31.intocmeste impreuna cu agentul agricol documentatiile necesare pentru acordarea 

de sprijin producatrorilor agricoli, in conditiile prevazute de lege si urmaresc realizarea 

acestor actiuni; 

 32.inregistrarea si eliberarea adverintelor pentru persoane indreptatite privind modul 

de acoradrea a sprijinului financiar pentru subventionarea motorinei pentru lucrarile 

agricole; 

 33.intocmeste notele de fundamentare sau referatele necesare adoptarii hotararile de 

consiliu local sau emiterii dispozitiilor de catre primarul comunei: 

 34.intocmeste adeverinte in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in baza 

documentelor existente in arhiva institutiei( anexe de validare,Cadastru funciar, etc); 

 35.comunica agentului agricol suprafetele de teren arendate in vederea inregistrarii lor 

in registrul agricol al comunei; 

 36.colaboreaza la intocmirea documentatiilor pentru administrarea suprafetelor de 

pasune ale comunei; 

 37.intocmeste contracte de pasunat; 

 38.elibereaza certificate si adeverinte pe baza datelor din registrul agricol si din 

evidenta privind fondul funciar pentru persoane interesate; 

 39.asigura administrarea si intretinerea patrimoniului pastoral, proprietatea comunei; 

 40.asigura evidenta titlurilor de proprietate eliberate in baza legiilor fondului funciar; 

 41.participa la lucrarile privind recensamantul agricol si al populatiei; 



 42.desfasoara activitati de inscriere si de actualizare a datelor privind gospodariile 

populatiei, ternurile si animalele in registrul agricol; 

 43.elibereaza adeverinte necesare la notar sau alte organe competente privind 

arendarea terenurilor; 

 44.participa la sedintele de fond funciar organizate atat la nivelul institutiei cat si la alt 

nivel; 

 45.intocmeste raspunsuri la cererile depuse in legatura cu dosarele si solicitarile 

analizate de comisia de fond funciar; 

 46.intocmeste certificatele de producator agricol si bonuri de proprietate a animalelor 

pe baza evidentei din registrul agricol; 

 47.intocmeste centralizatoare referitoare la numarul gospodariilor populatiei, 

terenurilor din proprietate pe categorii de folosinta, suprafetele cultivate si productia 

obtinuta,efectivele de animale( din speciile:bovine, porcine, ovine, cabaline) si familiile de 

albine, mijloace de transport si masini agricole; 

 48.intocmeste si gestioneaza baza de date referitoare la informatiile legate de imobile, 

strazi, inclusiv cele situate in zonele noua infiintate, care cuprind parcelari ce s-au format ca 

urmare a aplicarii legilor fondului funciar; 

 49.are accces la baza de date si informatii privind hartile, schitele , planurile 

cadastrale, documentatiile si planuri de urbanism si amenajare a teritoriului si contribuie la 

actualizarea periodica a acestor date: 

 50.identifica terenurile si spatiile care pot face obiectul exproprierii sau inchirierii; 

 51.verifica pe teren datele topografice(suprafete, amplasament) si culege informatii 

despre categoria de folosinta, clase de bonitare si investitii efectuate; 

 52.transmite compartimentelor implicate ca raspundere, cererile aprobate din punct de 

vedere tehnic-cadastral sau de catre comisia de fond funciar; 

 53.actualizeaza (adauga/sterge/modifica) registrele de parcele si posesorii pe strazi si 

parcele; 

 54.urmareste aplicarea actelor cu caracter normativ emise de organele centrale si 

locale in domeniul exproprierilor si modul de indeplinire a obligatiilor ce revin persoanelor 

fizice si juridice in acest domeniu de activitate; 

 55.executa delimitari,preluari,comasari de terenuri ; 

 56.se ocupa de intocmirea,redactarea si contractarea de documantatii pentru obtinerea 

numarului cadastral pentru imobilele care apartin comunei ; 

 57.elibereaza documentele de atestare a regimului juridic al terenurilor pentru 

persoanele juridice sau fizice interesate ; 

 58.raspunde la cereri,sesizari si reclamatii care intra in competenta biroului ; 

 59.intocmeste diferite situatii statistice specifice domeniului de activitate ; 

 60.elibereaza adeverinte care atesta dreptul de proprietate al terenurilor,adeverinte de 

rol agricol necesare eliberarii cartilor de identitate, precum si alte tipuri de adeverinte 

specifice activitatii desfasurate ; 

 61.primeste dosarele depuse de cetateni in baza Legii nr.17/2014 cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 62.arhiveaza documentele create si le preda persoanei cu atributii in domeniul arhivei 

pe baza de lista de inventar si proces verbal de predare primire ; 

 63.respecta prevederile cuprinse in ROF si ROI; 

 64.respecta toate procedurile si instructiunile de lucru in activitatea pe care o 

desfasoarea si raspunde de integritatea bunurilor incredintate,de modul de gestionare si 

utilizare al acestora ; 

 65.raspunde de deteriorarea instrumentelor si dispozitivelor de lucru,daca aceasta s-a 

produs din culpa sa directa si anunta imediat conducerea institutiei; 

 66.indeplineste orice alte atributii stabilite de Consiliul local 

,primar,viceprimar,secretar si cele rezultate din actele normative in vigoare ; 



 

 

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului                       

 1. Denumire: REFERENT 

 2. Clasa:  III 

 3. Gradul profesional:superior 

 4. Vechimea în specialitate necesară:minim 7 ani  

Sfera relaţională a titularului postului                                      

1. Sfera relaţională internă:                                                  

  a) Relaţii ierarhice:                                                          

  - subordonat faţă de: primar, secretar general al comunei 

  - superior pentru .............................................. 

  

 b) Relaţii funcţionale:  

- cu compartimentele, si persoanele din aparatul de specialitate al primarului comunei Rosiori,   

- cu beneficiarii prestaţiilor de serviciu 

- cu toate  instituţiile şi autorităţile publice cu atribuţii in acest domeniu 

c) Relaţii de control:   

d) Relaţii de reprezentare:  

- cu publicul 

- cu colegii 

- cu  superiorii ierarhici 

2. Sfera relaţională externă:                                                 

 a) cu autorităţi şi instituţii publice: cu toate  instituţiile şi autorităţile publice cu atribuţii in acest 

domeniu, asociaţii, fundaţii, organizaţii.  

 b) cu organizaţii internaţionale: cu toate  instituţiile şi autorităţile publice cu atribuţii in acest 

domeniu, asociaţii, fundaţii, organizaţii, daca este cazul. 

 c) cu persoane juridice private: institutii, societati, asociatii, organizatii. 

3. Limite de competenţă): acţionează în următoarele limite de competenţă: 

a) în limitele prevăzute de actele normative în vigoarea care se aplică în raza de competenţă 

teritorială- art.7 alin.(2)din Codul Civil privind teritorialitatea legii civile; 

b) în limita prezentei fişe,  şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare; 

c) reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului   

care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; 

d) urmăreşte permanent perfecţionarea pregătirii profesionale; 

e) elaborează proceduri documentate pentru activitatea structurii/autorităţii publice; 

f) semnalează conducerii autorităţii publice orice problemă deosebită legate de activitatea 

acesteia, de care ia cunostinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar 

dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţii şi atribuţii. 

 

 Întocmit de:                                                             

  1. Numele şi prenumele:DRAGOMIR ADRIANA  

  2. Funcţia publică de conducere: SECRETAR GENERAL AL COMUNEI ROSIORI 

  3. Semnătura:..................................................  

  4. Data întocmirii:  

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului                              

  1. Numele şi prenumele:......................................  

  2. Semnătura.......................................................   

  3. Data:...............................................................  
 


