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 - P R I M A R - 
 

                                            DISPOZIŢIE Nr. 84/2016 
 
              Privitor la: numirea d-lui. Matei Ilie Cristian, în funcţia publică de 
execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant, în Compartimentul 
Financiar Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
 

       Primarul comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, prof. Marin Puchin,  

Având în vedere: 
Referatul nr. 1372/16.05.2016, întocmit de compartimentul secretariat din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni, prin care se 
propune numirea d-lui. Matei Ilie Cristian, în funcţia publică de execuţie de 
consilier, clasa I, grad profesional debutant, în Compartimentul Financiar 
Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea; 

 Raportul final nr. 1328/10.05.2016, al concursului de recrutare organizat 
în data de 09.05.2016, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, 
clasa I, grad profesional debutant, în Compartimentul Financiar Contabilitate din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, 
prin care candidatul Matei Ilie Cristian 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 16.05.2016, se numeşte d-nul. Matei Ilie Cristian, 
în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant, clasa 
de salarizare 24, gradaţia 0, în Compartimentul Financiar Contabilitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, având 
un salariu de bază brut în cuantum de 1.375 lei,  calculat după cum urmează: 
        S1   = 1.250 lei, salariu minim brut pe ţară garantat în plată începând cu 
01.05.2016. 
        S2 = 125 lei, antena 10% spor în afara salariului de bază  
        S3 =  S1 + S2 = 1250 +125 = 1.375 lei total salariu brut. 

 
           Art. 2. Se aprobă fişa postului domnului Matei Ilie Cristian, 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 domnului Matei Ilie Cristian 
prin grija secretarului comunei. 
 

Lăcusteni, 16.05.2016 
 
                P R I M A R, 
         Prof. PUCHIN MARIN                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                        S E C R E T A R, 
                                                                                   BRĂNESCU ADRIAN 



 
 
PRIMĂRIA COMUNEI LĂCUSTENI                                                  Anexă la dispoziţia nr. 84/16.05.2016               
  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.  NUMELE ŞI PRENUMELE: MATEI ILIE CRISTIAN  
5.  COMPARTIMENT: Financiar Contabilitate 
6. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI 
     I. Studii de specialitate: studii superiore de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în 
domeniul ştiinţe economice (ECONOMIST LICENŢIAT). 
    II.  Vechime în specialitatea studiilor –  
   III. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu de 
programare. 
    IV.  Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): nu este cazul 
     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. 
7. SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI:  
    - organizarea, conducerea şi controlul activităţii financiar contabile. 
 
8.  ATRIBUŢIILE ŞI RĂSPUNDERILE CE-I REVIN ANGAJATULUI: 
 
- Întocmeşte documentele justificative pentru orice operaţie care afectează patrimoniul instituţiei; 
- Înregistrează în contabilitate operaţiile patrimoniale; 
- Inventariază patrimoniul Instituţiei ; 
- Întocmeşte bilanţul contabil;  
- Asigură controlul asupra operaţiunilor patrimoniale efectuate; 
- Furnizează, publică şi păstrează informaţiile cu privire la  situaţia patrimoniului şi a rezultatelor 

obţinute de Instituţie; 
- Asigură legătura permanentă cu Trezoreria pentru ordonanţarea cheltuielilor; 
- Participă la şedinţele comisiilor de specialitate ale consiliului local, prezentând situaţiile cerute de 

membrii acestora; 
- Prezintă rapoarte despre activitatea Compartimentului, solicitate de primar, Consiliul local, 

Administraţia financiară, Prefectură, Consiliul Judeţean; 
- Asigură gestionarea patrimoniului Primăriei în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
- Organizează şi conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul 

de venituri şi cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor băneşti, a 
decontărilor cu debitorii şi creditorii; 

- Verifică şi centralizează dările de seamă, ale serviciilor publice din subordine; 
- Realizează evidenţa garanţiilor de gestiune pentru salariaţii Primăriei, precum şi evidenţa timbrelor 

poştale necesare bunei desfăşurări a activităţii primăriei; 
- Realizează evidenţa tuturor ajutoarelor financiare acordate conform Legii 42/1990; 



- Verifică gestiunea magaziei şi a casieriei lunar, privind: numerarul existent, timbrele şi mandatele 
poştale existente în magazie; 

- Ţine evidenţa imprimatelor cu regim special/ B.C.F. – chitanţiere, cecuri, foi de vărsământ); 
- Propune constituirea comisiilor de inventariere anuală a mijloacelor fixe, obiectivelor de inventar 

de scurtă durată şi valoare mică, bunuri materiale, confruntând rezultatele obţinute cu evidenţa 
contabilă şi realizând operaţiunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile şi plusurile din 
inventar; 

- Propune măsuri de casare, imputare, etc; 
- Controlează activitatea de elaborare a necesarului de credite bugetare pentru serviciile publice; 
- Elaborează şi supune aprobării Consiliului local proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al 

primăriei; 
- Întocmeşte periodic situaţia execuţiei bugetare şi urmăreşte încadrarea acesteia în limitele de 

cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli; 
- Întocmeşte şi prezintă Consiliului local contul anual de execuţie al bugetului; 
- Completează ordonanţările de plată privin disponibilul din contul de angajamente bugetare şi 

răspunde de datele înscrise; 
- Stabileşte necesarul de credite bugetare pentru: Primărie şi serviciile subordonate; 
- Întocmeşte referate de specialitate şi colaborează cu Compartimentul secretariat în vederea 

elaborării proiectelor de dispoziţii ale primarului şi de hotărâri ale Consiliului local specifice 
activităţii Compartimentului; 

- Intocmirea statelor de plata în conformitate cu dispozitiile primarului si ale altor acte normative 
privind salarizarea ; 

-  Asigură şi răspunde de păstrarea şi întocmirea dosarelor şi registrelor contabile, pe care le   
inventariază şi le predă anual la arhiva instituţiei; 

- Urmăreşte şi verifica din punct de vedere economic derularea contractelor de achiziţii de bunuri şi 
prestări servicii pentru activitatea curentă a primăriei ;  

- Păstrează secretul profesional şi confidenţialitatea lucrărilor; 
- Prezentele atribuţii nu sunt limitative, putând fi completate şi cu alte dispoziţii emise de 

conducatorul autorităţii publice locale ; 
- Colaborează cu toate serviciile şi birourile primăriei, precum şi cu instituţiile din subordinea 

Consiliului local; 
 
-   Are obligaţia respectării Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate 

a primarului, instituţiilor şi serviciilor publice de interes local; 
 -   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;  

  9. LIMITELE DE COMPETENŢĂ: conform atribuţiilor stabilite prin prezenta fişe a postului 
şi prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului.  

 
 
 
 
 



10.  SFERA RELAŢIONALA 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; reprezintă compartimentul în relaţia cu alte autorităţi şi 
instituţii publice. 
 
         II. SFERA RELAŢIONALĂ EXTERNĂ: 
           -  cu contribuabili, persoane fizice şi juridice - da 

      -  cu autorităţile şi instituţiile publice - da 
          - cu organizaţiile internaţionale - dacă este cazul  

 
Întocmit de:                                                                                               
1. Numele si prenumele : BRĂNESCU ADRIAN 
2. Funcţia publica: SECRETAR 
3. Semnătura ........................................................ 
4. Data întocmirii: 16.05.2016 
                                                                                                              
Luat la cunoştinţa de către ocupantul postului                                                                       
1. Numele si prenumele: MATEI ILIE CRISTIAN 
2. Semnătura ........................................................ 
3. Data: 16.05.2016 
 
Avizat de:  
1. Numele si prenumele: PUCHIN MARIN 
2. Funcţia : Primar 
3. Semnătura .......................................................... 
4. Data: 16.05.2016 


	D I S P O Z I Ţ I E   

