
FIȘA POSTULUI 

Aferente funcției publice de execuție de Consilier juridic,  grad profesional debutant, clasa 

I din cadrul compartimentului de  Monitorizarea procedurilor administrative 

        Informaţii generale privind postul 

    1. Denumirea postului Consilier juridic 

    2. Nivelul postului execuție 

    3. Scopul principal al postului: Monitorizarea procedurilor administrative 

        Condiţii specifice pentru ocuparea postului2) 

    1. Studii de specialitate. 3) ………………. 

    2. Perfecţionări (specializări) 4) ………………………….. 

    3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) MS Office – avansat 

    4. Limbi străine5) (necesitate şi nivel6) de cunoaştere) franceza, engleza – nivel avansat 

    5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilități de comunicre și consiliere, capacitate de lucru în 

echipă, capacitate de analiză și sinteză, capacitate de implementare, de asumare a responsabilităților, 

competență decizională 

  6. Cerinţe specifice7) ……………………….. 

    7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) nu e 

cazul . 

 

ATRIBUȚII8) 

1. Asigură asistenţa juridică autorităţilor publice locale în iniţierea , verificarea legalităţii , adoptarea 

şi aplicarea actelor administrative ce intră în competenţa lor ; 

2. Face parte din Comisia locală Leţcani de aplicare a Legii fondului funciar şi răspunde împreună 

cu secretarul comunei de legalitatea actelor ce se întocmesc în vederea aprobării reconstituirii sau 

constituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor ,precum şi de legalitatea documentelor 

înaintate Comisiei judeţene de fond funciar în vederea emiterii titlurilor de proprietate  ; 

3. Verifică şi semnează pentru legalitate contractele supuse aprobării Consiliului Local, răspunzând 

de eventualele prejudicii aduse comunei sau Consiliului Local ca urmare a eludării unor acte 

normative sau a încălcării acestora. Ţine evidenţa şi urmăreşte regularitatea şi legalitatea derulării 

contractelor aprobate de către Consiliul Local. Propune rezilierea contractelor dacă sunt 

îndeplinite condiţiile legale; 

4. Reprezintă în instanţă Consiliul Local al comunei Leţcani, Primăria sau Comisia Locală de Fond 

Funciar pe baza împuternicirii date de către respectivele autorităţi şi semnate de către preşedintele 

de şedinţă, în cazul Consiliului Local, sau de către primar în calitate de preşedinte al comisiei de 

aplicare a Legilor fondului funciar ; 

5. Verifică actele de proprietate emise în aplicarea legilor fondului funciar şi le acţionează în justiţie 

în numele Consiliului Local în vederea constatării nulităţii absolute pe cele în care au fost înscrise 

terenuri din domeniul public sau privat al comunei, din islazul comunal reconstituit sau din 

terenurile care, potrivit legilor fondului funciar, trec în proprietatea comunei sau sunt administrate 

de Consiliul Local , inclusiv cele care trebuie să constituie rezerva la dispoziţia comunei şi care 

urmează a fi predate Consiliului Local Comunal ; 

6. Soluţionează , împreună cu secretarul , corespondenţa primită pe linia Consiliului Local, 

primăriei Leţcani şi răspunde de transmiterea în termen legal a răspunsurilor la adresele primite ; 



7. Urmăreşte modul în care sunt rezolvate plângerile, memoriile şi cererile cetăţenilor cu privire la 

problemele ce ţin de competenţa Consiliului Local şi primăriei comunei Leţcani; 

8. Constată contravenţiile sau infracţiunile săvârşite pe linia administrării patrimoniului, a 

respectării normelor legale privind executarea sau desfiinţarea construcţiilor , a declarării 

veniturilor şi perceperii taxelor şi impozitelor locale, a gospodăririi localităţii şi protecţiei 

mediului propunând factorilor competenţi sancţionarea celor vinovaţi; 

9. La solicitarea primarului sau Consiliului Local verifică modul în care sunt respectate prevederile 

legale în legătură cu prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie la nivelul autorităţii publice 

locale; 

10. Verifică şi avizează documentaţiile cu privire la acordarea înlesnirilor la plata creanţelor 

bugetare; acordă asistenţă juridică şi participă efectiv la întocmirea actelor cu privire la 

executarea silită a creanţelor bugetare; 

11. Acordă asistenţă juridică şi sprijină direct cetăţenii în realizarea demersurilor având ca scop 

obţinerea unor drepturi legale; 

12. Duce la îndeplinire sarcinile stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local, prin dispoziţiile 

primarului sau  la solicitarea secretarului unităţii administrativ teritoriale. 

13. Face parte din Comisia Locala de fond funciar si certifica impreuna cu secretarul legalitatea   

propunerilor de solutionare a problemelor ce tin de competenta acesteia . 

14. Reprezinta Comisia Locala de fond funciar in relatiile cu Comisia Judeteana de stabilire a 

dreptului de proprietate asupra terenurilor, cu O.C.P.I., cu A.D.S. si alte structuri si institutii  cu 

care aceasta intra in contact pe linia aplicarii legilor proprietatii. 

15. Redacteaza impreuna cu secretarul si viceprimarul propuneri de solutionare a notificarilor depuse 

la Legea nr.10/2001, asigurind legalitatea actelor de autoritate emise de institutie, in acest sens . 

16. Asigura asistenta juridica si colaboreaza cu toate serviciile si compartimentele de specialitate din 

cadrul Primariei comunei Letcani pe linia solutionarii problemelor specifice. 

17. Aduce la cunostinta primarului,secretarului,viceprimarului sau al Consiliului Local dupa caz  , ori 

de cite ori sesiseaza ca s-au comis ori sunt pe cale a se comite, ilegalitati, abuzuri , etc.in 

activitatea autoritatilor locale sau a compartimentelor din subordinea acestora .       

 

 

 

 

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului 

Denumire  : Consilier juridic 

Clasa : I 

Gradul profesional 10-)debutant 

Sfera relaţională a titularului postului    

 1. Sfera relaţională internă:- 



        a) Relaţii ierarhice: 

            - subordonat faţă de. Primar , Secretar general 

            - superior pentru. Nu e cazul 

        b) Relaţii funcţionale: cu celelalte compartimente din cadrul primăriei 

        c) Relaţii de control:. Nu e cazul 

        d) Relaţii de reprezentare: nu e cazul 

    2. Sfera relaţională externă: 

        a) cu autorităţi şi instituţii publice: probleme specifice postului 

        b) cu organizaţii internaţionale: probleme specifice postulu 

        c) cu persoane juridice private: probleme specifice postului 

    3. Limite de competenţă10) în limitele atribuțiilor stabilite prin fișa postului 

    4. Delegarea de atribuţii şi competenţă. Nu e cazul 

   Întocmit de11): 

    1. Numele şi prenumele. ………………. 

    2. Funcţia publică de conducere. Secretar general 

    3. Semnătura . . . . . . . . . . . 

    4. Data întocmirii ………………….. 

    Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului 

    1. Numele şi prenumele ………………………….. 

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

    3. Data . . . . . . . . . . . 

    Contrasemnează12): 

    1. Numele şi prenumele. …………………………. 

    2. Funcţia . ……………………………… 

    3. Semnătura . . . . . . . . . . . 

    4. Data . . . . . . . . . . . 

 

    

   Primar,                   Secretar general 

Jr. Turcu Stelian                                                Irimița ValiClaudia 
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