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ORGANIZARE CONCURS RECRUTARE  

pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacantă, 

Consilier, clasa I, grad profesional asistent, 

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru / 

Compartiment pentru cadastru, agricultură și probleme de mediu 

 
 
Primăria Orașului Săveni, județul Botoșani, organizează concurs, în data de 02.06.2021, pentru ocuparea pe durată 

nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul 

Compartimentului pentru cadastru, agricultură și probleme de mediu al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și 

Cadastru. 

 

1. Probele stabilite pentru concurs: 

- Selecția dosarelor de înscriere la concurs; 

- Proba scrisă; 

- Interviul. 

 

2. Condițiile de desfășurare a concursului: 

- Dosarele de concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 

28.04.2021 - 17.05.2021, inclusiv, în intervalul normal de lucru al instituției, la sediul Primăriei Orașului Săveni, 

din strada 1 Decembrie, nr.1, Județul Botoșani, etajul 1, camera 23 – Resurse Umane; 

- Selecția dosarelor are loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a 

dosarelor, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs; 

- Data susținerii probei scrise: 02.06.2021, ora 10:00 a.m. 

- Interviul are loc în data de 04 Iunie 2021 și poate fi susținut doar de către acei candidați care au fost declarați 

admiși la proba scrisă. 

  

Locul de desfășurare a concursului :  

- sediul Primăriei Orașului Săveni, strada 1 Decembrie, nr.1 – Săveni, județul Botoșani 

  

3. Condițiile de participare la concurs:  
 

 Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de ART.465 din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ: 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe 

bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică 

organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice; 

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, 

infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei 

infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în 

care a intervenit reabilitarea, amnistia post - condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia 

a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare 

în ultimii 3 ani; 
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k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 

 
4. Condiții specifice prevăzute în fișa postului aferente funcției publice: 

 

 - condiţii de studii: studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe 

agricole;  

 

 - condiţii de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție:  1 an ; 

 

 - condiţii specifice: NU este cazul; 

 - durata normală a timpului de lucru: 8 ore/zi, ore de zi, 40 ore /săptămână; 

 

5. Dosarul de concurs va conține: 

 

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G.nr.611/2008, cu completările și modificările ulterioare;  

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi 

perfecţionări; 

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea 

în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;  

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 

concursului de către medicul de familie al candidatului; 

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice 

pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin 

probă suplimentară; 

h) cazierul judiciar; 

i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau 

adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de 

legislaţia specifică ; 

 

 

 

PRIMAR, 

TÎRZIORU PETRU – RELU 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTĂ:     

(11) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G.nr.611/2008, cu completările și modificările ulterioare;  

(12) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (11) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: 

funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în 

specialitatea studiilor.  

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii 

cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile 

legii;  

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) din NOTĂ, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) din NOTĂ, se prezintă în copii legalizate sau 

însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs;  

(4) Documentul prevăzut la pct.5 lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la 

concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării 

concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs 

preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional;  

(5) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut  pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind 

instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.  
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BIBLIOGRAFIA 

la concursul organizat în data de 02.06.2021 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice vacante de execuție de 

consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru / 

Compartiment pentru cadastru, agricultură și probleme de mediu 

 

1. Constituţia României, republicată,  

2. O.U.G.nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Partea a VI-a ( Titlul 

I şi II ) – Statutul funcționarilor publici, prevederile aplicabile personalului contractual din administrația 

publică și evidența personalului plătit din fonduri publice; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

5. O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 

6. O.U.G. nr.195/2005 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului; 

7. Legea nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia; 

8. H.G. nr.707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea 

buruienii ambrozia; 

9. Legea nr.100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate; 

10. Legea nr.24/2007, republicată, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 

localităţilor; 

11. Legea nr.54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic; 

12. Legea nr.107/1996 a apelor; 

13. Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicare; 

14. Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; 

15. Legea nr.74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate; 

16. Ordinul nr.119/2014pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 

populaţiei; 

17. Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările și completările ulterioare; 

18. O.G.nr.13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru si 

agricultură, cu modificările și completările ulterioare; 

19. Legea nr.18/1991 a fondului funciar, cu modificările și completările ulterioare; 

20. Legea Nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacent, cu 

modificările și completările ulterioare; 

21. H.G.nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea 

comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de 

atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

22. Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu 

modificările și completările ulterioare; 

23. Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării terenurilor agricole situate în 

extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în 

administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției 

Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare; 

24. Ordin nr.719/740/57/2333 din 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din 

Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor agricole situate în 

extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 

administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 

Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare; 

25. Ordinul ANCPI nr. 819/2016 privind aprobarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi 

raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică 

iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

  

NOTĂ:Se vor lua în considerare forma actelor normative enumerate, în vigoare la data publicării anunțului privind organizarea 

concursului. 
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TEMATICA 

la concursul organizat în data de 02.06.2021 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice vacante de execuție de 

consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru / 

Compartiment pentru cadastru, agricultură și probleme de mediu 

 

 

1. Constituţia României, republicată:integral; 

2. O.U.G.nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

- Partea a VI-a ( Titlul I şi II ) – Statutul funcționarilor publici, prevederile aplicabile personalului contractual din 

administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare:integral; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare: :integral; 

5. O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale: 

- Cap.I Dispoziții generale; 

- Cap.II Obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice; 

- Cap.III Obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, ale agenţilor economici, ale altor persoane juridice, precum 

şi ale cetăţenilor; 

- Cap.IV Alte dispoziții; 

6. O.U.G. nr.195/2005 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului: 

- Capitolele: I-V, VII-IX, XI și XIV; 

7. Legea nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia: integral; 

8. H.G. nr.707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea 

buruienii ambrozia: integral; 

9. Legea nr.100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate: integral; 

10. Legea nr.24/2007, republicată, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 

localităţilor: integral; 

11. Legea nr.54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic: integral; 

12. Legea nr.107/1996 a apelor: Capitolele I – V; 

13. Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicare: - integral; 

14. Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje: Art.1-24; 

15. Legea nr.74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate:  
- Capitolele IV – IX; 

16. Ordinul nr.119/2014pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 

populaţiei: - integral; 

17. Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările și completările ulterioare: - integral; 

18. O.G.nr.13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru si 

agricultură, cu modificările și completările ulterioare:  - integral; 

19. Legea nr.18/1991 a fondului funciar, cu modificările și completările ulterioare: - integral; 

20. Legea Nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacent, cu 

modificările și completările ulterioare: 

- Titlul V-VI; 

21. H.G.nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea 

comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de 

atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările și 

completările ulterioare:  

- Cap.IV Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor; 

- Cap.V Punerea în posesie a proprietarilor şi emiterea titlurilor de proprietate; 

- Cap.VII Retrocedarea terenurilor agricole; 

- Cap.VIII Retrocedarea terenurilor forestiere; 

22. Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu 

modificările și completările ulterioare:  

- Capitolele II – IV; 

23. Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării terenurilor agricole situate în 

extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în 

administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției 

Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare: - integral; 

24. Ordin nr.719/740/57/2333 din 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din 

Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor agricole situate în 
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extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 

administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 

Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare:  

- ANEXA 1 – NORME METODOLOGICE; 

25. Ordinul ANCPI nr. 819/2016 privind aprobarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi 

raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică 

iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare:  

- Atricolele 1 – 5 din ANEXA. 

  

NOTĂ:Se vor lua în considerare forma actelor normative enumerate, în vigoare la data publicării anunțului privind organizarea 

concursului. 
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ATRIBUȚII stabilite în fișa postului: 

 

1. Urmărește ducerea la îndeplinire a obligațiilor administrației publice locale privind protecția mediului și a 

hotărărilor referitoare la probleme legate de respectarea legislației actuale în domeniul protecției mediului; 

2. Întocmește teme de proiectare pentru obiectivele de investiții privind protecția mediului; 

3. Întocmeşte caiete de sarcini pentru obiectivele de investiţii privind protecţia mediului; 

4. Colaborează cu agenţii economici și serviciile/instituțiile subordonate administraţiei publice locale în vederea 

prevenirii deversării accidentale a poluanţilor sau a depozitării necontrolate a deşeurilor; 

5. Asigura, prin serviciile publice și agenții economici responsabili, luarea masurilor de salubrizare stradală de 

întreținere și gospodărire a spațiilor verzi, a piețelor și a parcurilor publice; 

6. Supraveghează respectarea legislației în vigoare din domeniul protecției mediului; 

7. În cazul nerespectării legislației în vigoare de către persoanele fizice si juridice, aplică sancțiuni contravenționale 

conform O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor; 

8. Inventariază, localizează și diminuează sursele de poluare; 

9. Monitorizează depozitele neamenajate de deșeuri și ia măsuri conform legii; 

10.  Administrează registrul spațiilor verzi, în conformitate cu legislația în vigoare, luând în calcul: 

- protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor; 

- menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele, solul, schimbările 

climatice, menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei, protecţiei mediului şi al asigurării 

calităţii vieţii; 

- regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi; 

- elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea 

corespunzătoare funcţiilor lor; 

- identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor acoperite cu 

vegetaţie; 

- identificarea:  

• terenurilor definite ca spaţii verzi;  

• distribuţia arborilor izolaţi şi ocrotiţi;  

• terenurilor degradate care ar putea fi transformate în spaţii verzi; 

 

- extragerea de informaţii de detaliu privind: 

• vegetaţia existentă 

• speciile, numărul şi tipul de arbori 

• indici cantitativi şi calitativi;  

• echiparea edilitară a terenului (apa, canalizare, termoficare, electricitate, gaze, telefonie) 

- Completează:  

• fişa generală a spaţiului verde, mai puţin câmpurile “descriere vegetaţie”, “grad intreţinere”, “stare viabilitate” ; 

• câmpurile “tarla” şi “parcela” din fişa zonei de vegetaţie ; 

• câmpurile referitoare la proprietar, tip de proprietate şi mod de administrare din fişa zonei de vegetaţie; 

- completează fişele de date corespunzătoare construcţiilor, locurilor de joacă, fântânilor şi terenurilor de 

sport situate în cadrul spaţiului verde; 

- ataşează documentele referitoare la spaţiul verde; 

11. Verifică pe teren, soluţionează şi răspunde în termenul legal la toate adresele persoanelor fizice şi juridice (cereri, sesizări, 

reclamaţii, note interne, note de audienţă), conform atribuţiilor din legislaţa în vigoare. 

12. Urmăreşte respectarea regulamentului post închidere la Groapa de gunoi  a orasului Saveni. 

13. Urmăreşte lansarea unor programe pentru dezvoltarea durabilă a orasului Saveni, în vederea  minimizării impactului pe care 

dezvoltarea socio-economică a orasului îl are asupra factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei. 

14. Colaborează cu diferite instituţii şi organisme (ONG-uri, Direcţia de Sănătate Publică, Agenţia pentru Protecţia mediului 

Botosani, Direcţia Apelor, Inspectoratul Şcolar , Institute de cercetare şi proiectare) care desfăşoară activităţi specifice în 

domeniul protecţiei mediului. 

15. Raportează lunar,  Consiliului Judeţean  Botosani şi Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botosani, cantitatea de deşeuri 

generată în orasul Saveni. 

16. Elaborează anual Planul Local de Gestiune a Deşeurilor  

17. Asigură servicii cu specialişti în ecologia urbană şi protecţia mediului şi colaborează în acest scop cu autorităţile competente 

(centrale şi teritoriale) pentru protecţia mediului. 
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18. intocmeste documentatia necesara pentru acordarea  avizelor de principiu pentru infiinţarea punctelor de colectare a 

materialelor reciclabile, verificând in teren dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. 

19. Întocmeşte referate, informări şi rapoarte de specialitate către conducerea instituţiei şi/sau Consiliul Local al orasului Saveni în 

vederea aducerii la cunoştinţă, promovării şi/sau aprobării studiilor, lucrărilor de investiţii, sau proiecte referitoare la probleme 

de mediu.    

20. Răspunde de centralizarea unor date şi studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Judeţean, Direcţia de 

Statistică, MLPAT sau alte organe administrative la nivel naţional. 

21. Colaborează cu celelalte compartimente, servicii, sau direcţii pentru rezolvarea atribuţiilor specifice. 

22. Primeşte documentele repartizate pe probleme de protecţia mediului, le analizează, le soluţionează şi le îndosariază 

corespunzător. 

23. Asigură reprezentarea din partea Primăriei orasului Saveni în calitate de responsabil cu probleme de protecţia mediului şi 

gospodărirea apelor în timpul acţiunilor, activităţilor, derulate, organizate, solicitate Primăriei orasului Saveni de autorităţile cu 

atribuţii de  monitorizare, coordonare, indrumare, reglementare şi control în domeniu (Agenţia de  Protecţie a Mediului 

Botosani şi Garda de Mediu  – Comisariatul Botosani, etc), prezentând spre însuşire şi semnare orice document întocmit de 

autorităţile menţionate sau împreună cu acestea, conducerii Primariei orasului Saveni. 

24. Participă în calitate de responsabil cu probleme de protecţia mediului şi de gospodărirea apelor la controale efectuate de 

autorităţile abilitate (Agenţia de  Protecţie a Mediului Botosani şi Garda de Mediu  – Comisariatul Botosani, etc) la Primăria 

orasului Saveni sau în legătura cu atribuţii în domeniu ale administraţiei publice locale din orasul Saveni, prezentând spre 

analiza, insuşire, semnare orice document întocmit de autorităţile menţionate sau împreună cu acestea, conducerii Primariei 

orasului Saveni. 

25. Participă la şedinţele şi întrunirile ce au ca temă măsuri de protecţia mediului organizate de Primăria orasului Saveni sau alte 

instituţii nonguvernamentale. 

26. Întocmeşte studii, rapoarte, caiete de sarcini, lucrări de sinteza, concepe şi redactează caiete de sarcini, note interne, participă la 

dezbaterile publice pe domeniile de atribuţie, redactează rapoarte de specialitate, proiecte de  HCL , note justificative, note de  

fundamentare în domeniul de competenţă. 

27. Colaborează cu alte servicii de specialitate din instituţie / alte autoritati, pentru a obţine sprijinul necesar în rezolvarea 

problemelor specifice domeniului său de competenţă sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora. 

28. Participă la dezbaterile publice pe domeniile de activitate stabilite prin prezentul regulament. 

29. Îndeplineşte orice alte sarcini care nu sunt cuprinse în fişa de post, în funcţie de solicitările conducerii primăriei, participând si 

la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituţiei privind sesizări, verificări, reclamaţii, proiecte. 

30. Transmite informaţii, în mod operativ, către compartimentul de informatică, în vederea actualizării site-lui Primăriei . 

31. Sprijina activitatea consilierului pe probleme de cadastru și agricultură. 

----------------- 

Sfera relationala a titularului postului                                                                               

1. Sfera relationala interna:                                                                                          

a) Relatii ierarhice:                                                                                                  

- subordonat fata de: Primar; Șef serviciu;Viceprimar. 

 

b) Relatii functionale: cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate precum si cu serviciile si institutiile din 

subordinea Consiliului Local Saveni . 

 

2. Sfera relationala externa:     

   În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, colaborează cu următoarele instituţii: 

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Botosani 

 Garda de Mediu – Comisariatul judetean Botosani 

 Poliţia orasului Saveni 

 Direcţia de Sănătate Publică Botosani 

 Direcţia Sanitar - Veterinară Botosani 

 Consiliul Judetean Botosani 

 Institutia Prefectului Botosani  

 Direcţia Judeţeană pentru Statistică Botosani,etc. 
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