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                                  DISPOZIŢIA  Nr. 100/2016 

              Privitoare la: încadrarea d-rei. FLOAREA NICOLETA-IRINA, pe  postul de consilier 
personal al Primarului comunei Lăcusteni,cu  contract  individual de muncă pe durată 
determinată,  începând cu  data de 12.07.2016.  
                                                                                                           
            Primarul   comunei Lăcusteni,judetul Vâlcea, Ing. BOCŞARU COSMIN;  
            Având  în  vedere:  
           Referatul nr.1811/12.07.2016 al d-lui. ing. BOCŞARU COSMIN,  primarul comunei 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea, privind necesitatea angajării d-rei. FLOAREA NICOLETA-IRINA, 
C.N.P. 2901111384396, pe  funcţia de consilier personal al primarului, cu contract individual 
de muncă pe durata mandatului primarului, respectiv de la 12.07.2016 până pe data de 
30.06.2020;   
           Cererea nr.1796/ 12.07.2016 a d-rei FLOAREA NICOLETA-IRINA,din comuna 
Lăcusteni, judetul Vâlcea;    
           Adresa nr. 2109/11.02.2016, a  Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea, prin care ne este 
comunicat nr. maxim de posturi pentru anul 2016; 
            Hotărârea nr. 9/29.01.2016 a Consiliului Local al Comunei Lăcusteni, prin care s-a 
aprobat organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei  
Lăcusteni pentru anul 2016;  
           În conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală republicată,cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10, 12 alin. (2), 27 
din Legea nr. 53/2003, republicată, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 13 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările şi 
completările ulterioare, prevederile O.U.G. nr. 10/2008, privind nivelul salariilor de bază şi al 
altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din 
sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru 
persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a 
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale şi 
ale Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 
coroborate cu prevederile art. 63 alin. (1) lit d) şi alin (5) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală republicată,cu modificările şi completările ulterioare;  
           În temeiul art. 68 alin.(1) si art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală republicată,cu modificările şi completările ulterioare, emite 
următoarea: 
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                                                             DISPOZIŢIE 

             Art. 1. Începând cu data de  12.07.2016, se încadrează d-ra. FLOAREA NICOLETA-
IRINA, pe funcţia de consilier personal al primarului comunei Lăcusteni, consilier I A, gradatia 
0, clasa de salarizare 40, având un salariu de baza brut de 1597 lei calculat după cum urmează: 
                 S1 = 1477 lei salariu de bază (1199 lei majorat cu 12% începând cu data de 01.07. 
2015 şi cu 10% începând cu data de 01.12.2015); 
                  S2 =  120 lei spor condiţii vătămătoare ( antenă10%); 
                  S3 =  S1+S2 = 1477 +120 = 1597 lei total salariu brut. 
 
           Art.  2. D-ra. FLOAREA NICOLETA-IRINA îşi va desfăşura activitatea în baza unui 
contract individual de muncă pe perioadă determinată, încheiat pe perioada mandatului 
primarului comunei Lăcusteni, respectiv până la data de 30.06.2020. 
      
           Art.  3. Se aprobă fişa postului d-rei.  FLOAREA NICOLETA-IRINA, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
 
           Art. 4.  Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei  dispozitii se incredinteaza 
secretarul comunei Lăcusteni si Compartimentul  financiar  contabil  din cadrul aparatului 
propriu de specialitate al primarului comunei Lăcusteni.  
                Art. 5. Prezenta dispozitei se comunică Institutiei  Prefectului, judetul  Vâlcea., prin 
compartimentul Secretariat, d-rei. FLOAREA NICOLETA-IRINA şi Compartimentului  
financiar  contabil, prin grija secretarului comunei Lăcusteni  
 
               Lăcusteni, 12.07.2016 

 
 
 
 
 

                    P R I M A R, 
         Ing. BOCŞARU COSMIN                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                                  S E C R E T A R, 
                                                                                             BRĂNESCU ADRIAN 
 
 
  
  
  
  
 



PRIMĂRIA COMUNEI LĂCUSTENI                                                  Anexă la Dispoziţia nr.100/12.07.2016 
 JUDEŢUL  VÂLCEA 
 
 

 FIŞA POSTULUI 
 
 
1. Denumirea postului: Consilier personal al primarului 
2. Nivelul postului: 1A 
3. Locul de muncă : primăria comunei Lăcusteni 
4. Cerinţe în ocuparea postului:  
5. Atribuţiile şi răspunderile ce-i revin angajatului: 
                Asistenţă socială 
     1. primește și înregistrează în registrul special, cererile repartizate spre soluționare, însoțite de 
actele doveditoare privind veniturile nete ale membrilor de familie și de declarația pe propria 
răspundere, depuse de solicitanți ; 
2. efectueaza ancheta sociala în vederea deschiderii dreptului de ajutor social sau respingerii 
cererii, asumându-și răspunderea asupra conținutului anchetei ; 
3. respectarea termenului legal de soluționare a documentelor repartizate ; 
4. înaintarea la termen a documentației către superiorii ierarhici, în vederea avizării și aprobării ; 
5. acordarea gratuită de consultanța de specialitate în acest domeniu, persoanelor solicitante ; 
6. respectarea programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu 
publicul ; 
7. răspunde de întocmirea dărilor de seamă statistice, din sfera de activitate a compartimentului ; 
8. informează ori de cate ori este nevoie, superiorul ierarhic, asupra tuturor aspectelor din sfera sa 
de activitate și propune măsurile ce se impun ; 
9. respectarea competenței teritoriale și materiale privind întocmirea și eliberarea certificatelor și 
adeverințelor din sfera sa de activitate ; 
10. întocmește, pe baza actelor doveditoare, documentația necesară acordării dreptului la ajutor 
social, a cuantumului și plății acestuia, și o înaintează superiorului ierarhic, în vederea emiterii 
dispoziției corespunzătoare ; 
11. solicită, în termenul legal, persoanelor apte de muncă, care nu realizează venituri din salarii 
sau din alte activități și care se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie 
pentru determinarea nivelului de venit pe familie, cu excepțiile prevăzute de lege, să facă dovada 
faptului că sunt în evidența Agenției Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru 
încadrare în muncă și nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat 
participarea la un program de pregătire profesională ; 
12. respectarea termenului de declarare a datelor, precum și a centralizării acestora; 
13. supraveghează îndeplinirea de către titularii ajutorului social a obligațiilor acestora de a 
comunica, în termenul legal, orice modificare intervenită cu privire la veniturile și la numărul 
membrilor familiei ; 
14. verificarea actelor doveditoare depuse de către solicitanți, a veridicității, autenticității și 
pertinenței acestora ; 
15. arhivarea documentelor produse la nivelul compartimentului și predarea lor saptamanal 
funcționarului responsabil cu arhiva centralizată a instituției , pe bază de document justificativ ; 
16. informează ori de cate ori este nevoie, superiorul ierarhic, asupra tuturor aspectelor din sfera 
sa de activitate și propune măsurile ce se impun ; 
17. asigură identificarea la timp a fenomenelor negative, a deficiențelor de gestionare a activității 
instituției și ia măsurile cu caracter preventiv pentru asigurarea bunului mers al activității 
instituției ;  
18. propune suspedarea plății, modificarea cuantumului ajutorului social, încetarea dreptului la 
ajutorul social, schimbarea titularului ajutorului social, în condițiile prevăzute de lege ; 
19.propune recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, de la beneficiar, sau, 



după caz, de la persoanele vinovate de efectuarea plații ; 
20. comunică, în termenul legal, Direcției de Muncă și Solidaritate Socială Vâlcea , datele 
statistice privind numărul titularilor de ajutor social, plățile efectuate, și drepturile bănești 
aprobate cu acest titlu ; 
21. întocmește și înaintează, în vederea acordării, pentru perioada sezonului rece, concomitent cu 
acordarea ajutorului social, a ajutorului pentru încalzirea locuinței ; 
22. asigură consilierea și instructajul anual pentru asistenții personali,sau ori de cate ori este 
necesar, în conformitate cu legislația în vigoare ; 
23. întocmirea proiectelor de dispoziţii pentru instituirea tutelei pentru minori şi bolnavi, și a 
instrumentelor de motivare privind necesitatea luării acestor măsuri; 
24. asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere; 
25. primirea dosarelor pentru obţinerea trusoului pentru nou născuţi; 
26. primirea dosarelor în vederea obţinerii alocaţiei de stat pentru copii şi a alocaţiei nou născut; 
27. eliberarea adeverinţelor pentru obţinerea alocaţiei de nou născut pentru mamele care au născut 
în comuna Lesu şi au domiciliul în altă localitate; 
28. întocmirea referatelor sociale pentru comisiile de expertiză medicală – copiii şi adulţi – în 
vederea încadrării întro categorie de persoane cu handicap; 
29. verificarea anuală sau ori de câte ori este nevoie a tutelei minorilor şi persoanelor puse sub 
interdicţie; 
30. primirea şi verificarea dosarelor de angajare a asistenţilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav; 
31. verificarea în teren în vederea redactării anchetelor sociale pentru: divorţuri, minori infractori, 
persoane vîrstnice, alocaţii suplimentare, amânarea sau întreruperea executării pedepsei 
condamnaţilor care au probleme sociale, pentru curatorii sau tutorii care au domiciliul în comuna 
Leșu la solicitarea altor autorităţi şi instituţii, etc; 
32. întocmește rapoarte săptămânale în sfera sa de activitate, pe care le prezinta ,spre analiza și 
dezbatere primarului; 
33. îndeplineşte activităţi de incluziune socială. 
 
Identificarea functiei corespunzatoare postului 
1. Denumire : consilier- asistenț social  
Sfera relationala a titularului postului 
1. Sfera relationala interna: 
a) Relatii ierarhice: 
- subordonat fata de primar 
b) Relatii functionale: colaboreaza cu toate compartimentele din institutie ; 
c) Relații de control: asistenții personali ai persoanelor cu handicap  
d) Relatii de reprezentare: cu terții 
2. Sfera relatională externă: 
a) cu autorități și instituții publice:  
- colaborează cu direcțiile de specialitate din cadrul Prefecturii, precum și a Consiliului Județean ; 
- colaborează cu toate instituțiile din sistem ; 
b) cu organizații internaționale:  
- colaborează cu toate organizațiile internaționale interesate, din sfera sa de activitate ; 
c) cu persoane juridice private:  
- colaborează cu persoanele fizice și juridice interesate 
3. Limite de competenta: 
a) gestionează documentele specifice compartimentului Autoritate tutelară şi asistenţă socială 
b) ia decizii la nivelul postului 
c) pastrează confidențialitatea  
 
 
 



 
Intocmit de: 
1. Numele si prenumele: BRĂNESCU ADRIAN 
2. Functia publica de conducere : SECRETAR 
 
3. Semnatura . . . . . . . . . . 
 
4. Data intocmirii : 
 
Luat la cunostinţă de către ocupantul postului 
1. Numele şi prenumele: FLOAREA NICOLETA-IRINA 
 
2. Semnătura . . . . . . . . . . 
 
3. Data . . . . . . . . . . 
 
Avizat de 
1. Numele şi prenumele BOCŞARU COSMIN 
2. Funcţia:  PRIMAR 
 
3. Semnătura . . . . . . . . . . 
 
4. Data : 
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