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ATRIBUTIILE POSTULUI 

Inspector, clasa I, grad profesional debutant  in cadrul Compartimentului Agricol 

 

 

1. Întocmeşte lucrările prevăzute pentru aplicarea legilor privind restituirea 

proprietății ( Legii nr. 18/1991, republicata, a Legii nr. 1/2000 şi a Legii nr. 247/2005 

privind fondul funciar cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 341/2004-

cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 44/1994 ,republicata, cu 

modificările și completările ulterioare ale Legii nr. 165/2013-cu modificările și 

completările ulterioare și cele ulterioare), sub îndrumarea secretarului general 

2.Întocmește actele Comisiei Locale de fond funciar (hotarari, procese-verbale afisare, 

adrese, anexe, etc)  

3.Ține corespondenta cu Institutia Prefectului, Comisia Judeteana de fond funciar, 

OCPI, ADS, instanțele de judecată pe linie de fond funciar 

4.Întocmește lucrările prevăzute de Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 

7/1996, privind buna desfășurare a lucrărilor de înregistrare sistematică a terenurilor din 

extravilan, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, pe sectoare cadastrale;  

5.Stabilește întalniri cu proprietarii de terenuri în vederea clarificarii unor situații 

privind terenurile;  

6.Participă împreună cu topograful institutiei la masuratorile efectuate in teren privind 

fondul funciar;  

7.Întocmeşte diferite situaţii statistice, situaţii centralizatoare specifice activităţii 

biroului  

8.Eliberează în condițiile prevăzute de actele normative, atestatele de producător și 

carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol; 

9.Înregistrează în registrele agricole, atât în format electronic cât şi în Registrele 

Agricole, datele de stare civilă ale cetăţenilor din localitate şi străinaşi; 

10.Înregistrează în registrele agricole bunurile mobile şi imobile (inclusiv datele de 

identificare a acestora – nr. top, tarla, solă ş.a.), animalele, păsările, famililile de albine 

şi alte bunuri deţinute de persoane fizice şi juridice. 

11.Urmăreşte şi operează mişcarea acestora pe tot parcursul anului ; 

12.Verifică, prin sondaj, din proprie iniţiativă, sau ori de câte ori se impune, în 

gospodăriile populaţiei şi la persoane juridice exactitatea datelor declarate şi înscrise în 

registrele agricole ; 

13Răspunde pentru completarea şi ţinerea la zi al Registrului pentru evidenţa 

Atestatelor de producător, Registrului de evidenţa Carnetelor de comercializare a 

produselor din sectorul agricol precum şi de verificarea în registrul Agricol şi în teren a 

existenţei suprafeţelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicită 

eliberarea atestatului de producător şi pentru întocmirea şi eliberarea atestatului de 

producător 
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14.Participă ca delegat din partea Primăriei la constatări şi evaluări de pagube în 

agricultură; 

15.Întocmeşte în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, registrele agricole 

ale comunei, pe format de hârtie , în format electronic și RAN, aduce la cunoștința 

cetățenilor obligațiile ce le revin la registrul agricol, centralizează datele înscrise 

16.Efectuează activitate de relaţii cu publicul și oferă consultanță de specialitate 

17.Eliberează adeverinţe şi certificate de rol pentru înscrisurile din registrele agricole la 

solicitarea personală a celor în cauză; 

18.Întocmește şi transmite situaţiile şi rapoartele statistice solicitate la nivelul Primăriei 

comunei sau de Consiliul Judetean ; 

19.Realizează şi ţine la zi baza de date a localităţii fiind în măsură să furnizeze date din 

domeniul de activitate ori de câte ori i se solicită; 

20.Colaborează cu secretarul comunei şi cu alţi funcţionari pentru întocmirea unor 

materiale sau situaţii solicitate de alte organe sau de conducerea comunei; 

21.Urmărește modul de utilizare a pășunii comunei 

22.Sprjină producătorii agricoli în activitatea de avertizare și combaterea dăunătorilor 

potrivit buletinelor de avrertizare emise de unitățile de profil 

23.Execută lucrările privind recensămintele generale agricole precum şi recensămintele 

de sondaj 

24.Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale 

Consiliului local sau dispoziţii ale primarului ori primite de la şefii ierarhici. 
 

 
 


