Institutia publica
Primaria comunei Stelnica

Aprob
Conducatorul institutiei publice
│ FIŞA POSTULUI │
└────────────────┘
Nr._____ /__________2022

Denumirea postului MUNCITOR CALIFICAT I
Nivelul postului –
Scopul principal al postului- întretinerea domeniului public și privat al comunei Stelnica
Studii de specialitate - PROFESIONALE
Atribuţii:
a)- încarcă și transportă cu tractorul și remorca din dotar, deșeurile vegetale rezultate in urma curateniei și
întreținerii parcurilor, drumului comunal, strazilor, rigolelor stradale, spatiilor verzi si cimitirelor ;
b) – încarcă și transporta cu tractorul și remorca din dotare, deșeurile vegetale rezultate de la gospodariile populatie de
pe raza comunei Stelnica.
c)-actioneaza cu tractorul pentru deszapezirea drumului comunal, a strazilor din comuna si incintele institutiilor
publice, pe perioada sezonului rece ;
d)-efectueaza lucrari edilitare la institutiile publice din comuna Stelnica si pe domeniul public si privat al comunei ;
e)- transportă cu tractorul și remorca din dotare, toate agregatele necesare pentru întreținerea și reparatiile curente
efectuate pe străzile din comuna.
f)- transportă cu tractorul și remorca din dotare, materialele de construcții necesare pentru întreținerea și reparatiile
imobilelor din domeniul public si privat precum si pentru mobilierul urban.
;
g)- va indeplini si alte dispozitii ale conducatorului unitatii;
Limite de competenta:
- reprezinta institutia in limitele stabilite de fisa postului
Intern:
a) Relaţii ierarhice:
- subordonat fata de PRIMAR si VICEPRIMAR
- superior pentru -b) Relaţii functionale:
Întocmit de:
Numele şi prenumele MANAILA PETRICA
Funcţia publica de conducere SECRETAR GENERAL
Semnatura .............................................
Data întocmirii .......................................
Luat la cunostinta de către ocupantul postului
Numele şi prenumele
Semnatura .............................................
Data ..................................................
Avizat de:
Numele şi prenumele BRATEȘ COSTEL
Funcţia publica de conducere PRIMAR
Semnatura .............................................
Data ..................................................

La elaborarea Fisei Postului pentru MUNCITOR CALIFICAT ne-am folosit de:
-OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și
privat de interes local
-OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ
-Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare

