
 
           Tel./Fax : 0250/840815, e-mail: primarialacusteni@yahoo.com 

      w w w . l a c u s t e n i . r o  
 

 - P R I M A R - 
 

                                            DISPOZIŢIE Nr. 158/2016 
 
              Privitor la: numirea domnişoarei FLOAREA NICOLETA-IRINA, în 
funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant, în 
Compartimentul impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
 

  Primarul comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, Ing. BOCŞARU COSMIN,  

Având în vedere: 
Referatul nr. 2945/23.09.2016, întocmit de Compartimentul secretariat, 

prin care se propune numirea domnişoarei FLOAREA NICOLETA-IRINA, în 
funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant, în 
Compartimentul impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea; 

 Raportul final nr. 2855/15.09.2016, al concursului de recrutare organizat 
în data de 14.09.2016, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, 
clasa I, grad profesional debutant, în Compartimentul impozite şi taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, prin 
care candidatul FLOAREA NICOLETA-IRINA a fost declarat “ADMIS”. 
             În conformitate cu prevederile art. 76 şi 77 din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Cap. I A. salarizarea funcţionarilor 
publici, lit. c) din Anexa nr. 1 din Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitară 
a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 1 din H.G. nr. 1017/2015 
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
coroborate cu prevederile art. 63, alin. 5, lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. 
              În temeiul  art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin (1) lit. a) din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare, emit următoarea 
 

 

 

mailto:primarialacusteni@yahoo.com


D I S P O Z I Ţ I E    

 Art.1. Începând cu data de 23.09.2016, se numeşte domnişoara FLOAREA 
NICOLETA-IRINA, în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad 
profesional debutant, clasa de salarizare 24, gradaţia 0, în Compartimentul 
impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea, având un salariu total brut în cuantum de 1.336 lei,  
calculat după cum urmează: 
          S  =  699 lei salariu de bază (încadrare) 
        S1 = 1.250 lei, salariu minim brut pe ţară garantat în plată începând cu 01.05.2016. 
        S2 = 86 lei, antena 10% spor în afara salariului de bază  
        S3 =  S1 + S2 = 1250 +86 = 1.336 lei total salariu brut. 

 
           Art. 2. Se aprobă fişa postului domnişoarei FLOAREA NICOLETA-IRINA, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
         Art. 3. Secretarul comunei Lăcusteni şi Compartimentul financiar contabilitate 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, 
vor duce la îndepliniure prevederile prezentei dispoziţii.       
            Art. 4. Prezenta dispoziţie va fi comunicată: Instituţiei Prefectului Vâlcea, 
Serviciul Juridic-Control al Legalităţii Actelor, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, Compartimentului financiar contabilitate şi domnişoarei FLOAREA 
NICOLETA-IRINA, prin grija secretarului comunei. 
 

Lăcusteni, 23.09.2016 
 
                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. 158/23.09.2016               
  JUDEŢUL  VÂLCEA 

                                                 FIŞA POSTULUI 
 
1.  DENUMIREA POSTULUI: Consilier, grad profesional debutant 
2.  NIVELUL POSTULUI: funcţie publică de execuţie 
3.  LOCUL DE MUNCĂ : primăria comunei Lăcusteni 
4.  COMPARTIMENT: impozite şi taxe 
5. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI 
     I. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă în unul din domeniile: ştiinţe economice, ştiinţe juridice sau drept. 
    II. Vechime în specialitatea studiilor şi vechime în domeniul agricol –  
   III. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu. 
   IV. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere):- 
     V. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a rezolva eficient problemele; capacitatea de 
asumare a responsabilităţilor; capacitatea de a lucra independent şi în echipă;capacitatea de autoperfecţionare 
şi de valorificare a experienţei dobândite; capacitatea de analiză şi sinteză; creativitate si spirit de iniţiativă; 
capacitatea de planificare şi a acţiona strategic capacitatea de a gestiona resursele alocate, 
    VI. Alte cerinţe : delegări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit. 
 
6. SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI:  
       - Înregistrarea electronică a rolurilor fiscale şi a materiei impozabile pe baza declaraţiilor contribuabililor;  
       -  Realizarea activităţilor care implică protecţia socială a cetăţenilor 
 
7.  ATRIBUŢIILE ŞI RĂSPUNDERILE CE-I REVIN ANGAJATULUI: 
 
     I.  ATRIBUŢIILE ŞI RĂSPUNDERILE SPECIFICE POSTULUI 
         
          IMPOZITE ŞI TAXE: 
 
    -   Preia declaraţiile de impozite şi taxe locale persoane fizice şi persoane juridice, asigurând verificarea 
acestora potrivit reglementărilor legale în vigoare; 
    -   Operează în cadrul soft-urilor specifice declaraţiile de impozite şi taxe locale, precum şi alte 
modificări intervenite în situaţia rolurilor;  
  -  Ţine evidenţa Registrului de Rol NominaL Unic cu toate datele impuse de reglementările în 
vigoare (Codul Fiscal); 
  - Urmăreşte permanent atribuirea unui singur număr de rol aceluiaşi contribuabil la nivelul 
comunei; 
  -   Înştiinţează contibuabilii asupra erorilor de identificare existente în declaraţiile depuse; 
  -  Identifică contribuabilii care nu au depus declraţii fiscale şi îi înştiinţează despre obligaţiile 
declarative pe care le au potrivit legii; 
  -   Informează contribuabilii privitor la debitele înregistrate în evidenţele fiscale; 
  -  Răspunde de completarea în baza de date informatică a datelor de identificare ce lipsesc sau sunt 
incomplete; 
  - Verifică poziţiile fiscale pentru care se solicită întocmirea de certificate fiscale precum şi 
adeverinţe; 
  - Verifică ctualizarea permanentă a elemntelor de identificare a contribuabililor, urmăreşte 
permanent înscrierea în registrul rol, în declaraţiile fiscale, în cererile de certificate şi adeverinţe 
precum şi în alte documente, a codului de identificare fiscală  - codului numeric personal, adresa 
domiciliului fiscal precum şi a clădirilor, terenurilor deţinute în proprietate sau în folosinţă; 
  ‐   Păstrează secretul profesional şi confidenţialitatea lucrărilor; 
  - Colaborează cu toate serviciile şi birourile primăriei, precum şi cu instituţiile din subordinea 
Consiliului local; 
  -  Răspunde de utilizarea în condiţiile legii a formularelor cu regim special şi tipizate 



  - Arhiveaza documentele create si le preda responsabilului cu atributii de arhiva, pe baza de lista de 
inventor si proces verbal de predare-primire;  
  - Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi orice alte sarcini stabilite de primarul, 
viceprimarul; 
 

II. ATRIBUŢII DELEGATE 
 

                   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 Lăcusteni 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. 

 
III.     ALTE ATRIBUŢI 
 

    
 -   Va respecta programul de funcţionare în conformitate cu atribuţiile din prezenta fişă postului: 
8,00-16,00  
-    Nu părăseşte locul de muncă fără o cerere scrisă care se va face cu aprobarea şefului ierarhic şi  

care va avea avizul primarului, cerere în care se va specifica exact perioada în care va lipsi din 
unitate(ziua şi orele) în caz contrar este direct răspunzător de orice eveniment la care ar putea fi 
expus – situaţie în care primarul şi conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară 
activitatea titularul postului sunt exonerate de orice răspundere. 

-     Se va prezenta la serviciu în condiţii psiho-fiziologice corespunzătoare (să nu existe situaţii de 
oboseală, consum de alcool , etc .) ; 

-    La locul de muncă îşi desfăşoară activitatea astfel încât să nu se expună la pericol de accidente 
atât propria persoană cât şi colegii de servici;  

   - Are obligaţia de a semnala superiorului ierarhic orice neregularitate ce apare în legătura cu 
procedurile de lucru stabilite la nivelul unităţii precum şi orice riscuri neprevăzute ce ar putea afecta 
rezultatele activităţii sale de zi cu zi. 
   - Răspunde de respectarea prevederilor Regulamentului de ordine interioară precum şi a Codului 
de conduită şi a Codului Etic; 

 
  8. LIMITELE DE COMOETENŢĂ: Înregistrarea electronică a rolurilor fiscale şi a materiei 
impozabile pe baza declaraţiilor contribuabililor, realizarea activităţilor care implică protecţia socială 
a cetăţenilor 
 

 

 

 

 

 



 

  9.  SFERA RELAŢIONALĂ A TITULARULUI POSTULUI 

      I. SFERA RELAŢIONALĂ INTERNĂ ; 
                   a) Relaţii ierarhice ; 

     - suborbonat faţă de: PRIMAR, VICEPRIMAR, SECRETAR 
 - superior faţă de: nu este cazul  

                  b) Relaţii funcţionale: de serviciu cu toate compartimentele şi angajaţii din instituţie, 
conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primăriei. 
                 c) Relaţii de control: nu este cazul  
                 d) Relaţii de reprezentare; reprezinta compartimentul in relatia cu alte autoritati si 
institutii publice. 
 
         II. SFERA RELAŢIONALĂ EXTERNĂ: 
           -  cu contribuabili, persoane fizice si juridice 

      ‐   cu autorităţile şi instituţiile publice: AJFP Vălcea, Institutia Prefectului Judetului Vâlcea,  
DGASPC Vâlcea, Directia Judeteana de Statistica, AJPIS Vâlcea, Consiliul Judetean Vâlcea. 

         - cu organizaţiile internaţionale: dacă este cazul  
 

Întocmit de:                                                                                               
1. Numele si prenumele : BRĂNESCU ADRIAN 
2. Funcţia publica: SECRETAR 
3. Semnătura ........................................................ 
4. Data întocmirii: 23.09.2016 
   
 
                                                                                                            
Luat la cunoştinţa de către ocupantul postului                                                                       
1. Numele si prenumele: FLOAREA NICOLETA-IRINA 
2. Semnătura ........................................................ 
3. Data: 23.09.2016 
 
Avizat de:  
1. Numele si prenumele: BOCŞARU COSMIN 
2. Funcţia : Primar 
3. Semnătura .......................................................... 
4. Data: 23.09.2016 
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