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 - P R I M A R - 
 

                                              DISPOZIŢIE Nr. 93/2017 
 
              Privitor la: numirea d-lui. Goagea Victor, în funcţia publică definitivă de execuţie de 
consilier, clasa I, grad profesional asistent, clasa de salarizare 39 (34 + 5 clase succesive de 
salarizare, responsabil Registru electoral), gradaţia 3, în Compartimentul Cadastru şi Registru 
Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni, în urma obţinerii 
calificativului „corespunzător” la evaluarea activităţii realizate la terminarea perioadei de stagiu. 
 

       Primarul comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, Ing. Bocşaru Cosmin,  

Având în vedere: 
Referatul nr. 1277/07.04.2017, întocmit de secretarul comunei Lăcusteni, prin care se 

propune numirea d-lui. Goagea Victor, în funcţia publică definitivă de execuţie de consilier, clasa 
I, grad profesional asistent, clasa de salarizare 39 (34 + 5 clase succesive de salarizare, responsabil 
Registru electoral), gradaţia 3, în Compartimentul Cadastru şi Registru Agricol din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, în urma obţinerii 
calificativului „corespunzător” la evaluarea activităţii realizate la terminarea perioadei de stagiu; 

 Raportul nr. 1275/07.04.2017, de evaluare a perioadei de stagiu a funcţionarului public 
debutant  Goagea Victor. 
           În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 101 alin. (1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 1 din H.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată, art. 1 şi 2 din O.U.G. nr. 2/2017, privind unele măsuri 
fiscal-bugetare,precum şi modificarea şi completarea unor acte normative şi  art. 2 din O.U.G. nr. 9 
din 27.01.2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative, 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 
 

D I S P O Z I Ţ I E    

 Art.1. Începând cu data de 07.04.2017, se numeşte d-nul. Goagea Victor, în funcţia publică 
definitivă de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, clasa de salarizare 39 (34 + 5 
clase succesive de salarizare, responsabil Registru electoral), gradaţia 3, în Compartimentul 
Cadastru şi Registru Agricol, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni, 
judeţul Vâlcea, în urma obţinerii calificativului „corespunzător” la evaluarea activităţii realizate la 
terminarea perioadei de stagiu, având un salariu de bază brut în cuantum de 1.790 lei,  calculat 
după cum urmează: 
     S  = 1492 lei total salariu brut ianuarie 2017 
     S1 = 1407 lei x 20% = 1687 lei salariul de bază brut începând cu 01.02.2017  
     S2 = 86 x 20% = 103 lei, spor în afara salariului de bază (antena 10%), începând cu 01.02.2017     
     S3 =  S1 + S2 = 1687 +103 = 1790  lei total salariu brut. 
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            Art. 2.  Se aprobă fişa postului domnului Goagea Victor, 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 Goagea Victor, prin grija secretarului 
comunei. 
 

Lăcusteni, 07.04.2017 
 
 
                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. 93/07.04.2017               
  JUDEŢUL  VÂLCEA 

                                                 FIŞA POSTULUI 
 
1.  DENUMIREA POSTULUI: Consilier, grad profesional asistent 
2.  NIVELUL POSTULUI: funcţie publică de execuţie 
3.  LOCUL DE MUNCĂ : primăria comunei Lăcusteni 
4.  COMPARTIMENT: Cadastru şi Registru Agricol 
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 specialitatea agricultură. 
    II. Vechime în specialitatea studiilor şi vechime în domeniul agricol – 1 an 
   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:  
    - executarea lucrărilor de birou, aferente întocmirii planurilor cadastrale, respectand 
normativele tehnice în vigoare; 
     - efectuarea măsurătorilor pentru punerea în posesie la aplicarea prevederilor legilor 
fondului funciar; 
    - întocmirea documentaţiei tehnice şi depunerea la Comisia judeţeană în conformitate cu 
legislaţia în vigoare pentru emiterea titlurilor de proprietate. 
 
7.  ATRIBUŢIILE ŞI RĂSPUNDERILE CE-I REVIN ANGAJATULUI: 
 
     I.  ATRIBUŢIILE ŞI RĂSPUNDERILE SPECIFICE POSTULUI 
          AGRICULTURĂ: 
     - Este membru în cadrul comisiei locale de fond funciar; 
     - Participă la şedinţele comisiei locale de fond funciar; 
     -Analizează cererile depuse, în conformitate cu prevederile legii fondului funciar pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere ; 
    - Verifică îndeplinirea condiţiilor legale ale cererilor depuse la compartimentul agricol; 
    - Stabileşte mărimea şi amplasamentul suprafeţelor de teren pe baza documentelor prezentate; 
    - Copletează Anexele pentru validare în comisia judeţeană; 
    - Întocmeşte referatele conform circularelor primite de la comisia judeţeană privind rectificarea sau 
anularea titlurilor de proprietate, după caz; 
    - Identifică în teren suprafeţele agricole, conform hărţilor cadastrale; 
    - Identifică în teren suprafeţele forestiere, conform U.A.; 
    - Întocmeşte procesele-verbale de punere în posesie pentru întocmirea T.P.; 
    - Întocmeşte schiţele cu procese- verbale de punere în posesie ; 
    - Participă la rezolvarea litigiilor din teren, intervenite între deţinători de terenuri; 
    - Dă pentru deţinătorii de teren sfaturi tehnice de specialitate; 
   - Informează cetăţenii şi urmăreşte respectarea normelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare referitoare la 
carantina fitosanitară, combaterea bolilor şi daunătorilor la plante şi utilizarea pesticidelor; 
   - Întocmeşte procese-verbale de constatare a pagubelor provocate între deţinătorii de teren; 
   - Redactează referate de specilaitate la proiectele de dispoziţii şi proiectele de hotărâri din domeniul agricol; 
   - Contribuie în comună, alături de ceilalţi specialişti în aplicarea programelor prevăzute în strategia 
guvernului pe linie de agricultură; 
   - Arhiveaza documentele create si le preda responsabilului cu atributii de arhiva, pe baza de lista de inventor 
si proces verbal de predare-primire;  



   -  Îndeplineste si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local ori de primar pe linie 
de agricultură ; 
   - 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 respectare prevederilor Regulamentului de ordine interioară precum şi a Codului de conduită 
şi a Codului Etic; 
 

II. ATRIBUŢII DELEGATE:  TAXE ŞI IMPOZITE 
  - Asigură respectarea Regulamentului operaţiunilor de casă în legătură cu ridicarea numerarului de la 
Trezorerie, efectuarea de încasări şi plăţi prin casieria proprie şi depunerea sumelor încasate, în limita 
plafonului de casă, la Trezorerie; 
  - Înmânează, sub semnătura contribuabililor, înştiinţările de plată şi procesele verbale de impunere; 
  -  Emite, pentru sumele încasate, chitanţe din chitanţierul oficial cu regim special; 
  - Calcularea şi încasarea dobânzilor şi a penalităţilor  de întârziere în cazul plăţilor făcute după expirarea 
termenelor prevăzute de lege şi acordarea de bonificaţii în cazul plăţilor făcute cu anticipaţie; 
  - Înscrie zilnic în borderouri desfăşurătoare sumele încasate pe surse de venit şi predă borderourile 
inspectorului, operând în extrasul de rol încasările prin virament; 
   - Înregistrează debitele şi încasările în extrasul de rol, conform prevederilor legale; 
  -  Conduce zilnic registrul de casă şi extrasul de rol în care se înregistrează plăţile, încasările şi vărsămintele 
pe bază de documente vizate de şeful compartimentului şi le depune la contabilitate; 
  -  Răspunde de utilizarea în condiţiile legii a formularelor cu regim special şi tipizate; 
  - Ţine evidenţa încasărilor şi plăţilor în numerar cu ajutorul Registrului de casă, pe care îl întocmeşte pe baza 
documentelor justificative; 
  - Totalizează zilnic operaţiile din fiecare zi şi stabileşte soldul casei care se reportează pe fila următoare, 
exemplarul al doilea se detaşează şi se predă şefului compartimentului financiar-contabil în aceeaşi zi sau, cel 
mai târziu, a doua zi, împreună cu documentele justificative, sub semnătură, în Registrul de casă; 
  - Realizează confruntul, împreună cu inspectorul, dintre extrasul de rol şi Registrul de rol nominal unic, 
pentru evitarea necorcordanţelor; 
  - Întocmeşte împreună cu inspectorul lista de rămăşiţe, lista de suprasolviri, răspunzând, în condiţiile legii, 
de corectitudinea acestora; 
  - Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, pe linie de încasare a impozitelor şi taxelor locale şi a 
altor venituri la bugetul local, precum şi orice alte sarcini stabilite de primarul, viceprimarul; 
  -  eliberarea adeverinţelor,  certificatelor fiscale şi a înscrisurilor la persoane fizice si juridice. 
  -  actualizarea tuturor evidenţelor fiscale. 
- actualizarea tuturor evidenţelor fiscale. 
  - emitere de chitanţe pentru sumele încasate. 
  - evidenţa în registrul de intrare-ieşire a corespondenţei specifice serviciului 
  - efectuarea operaţiunilor de compensare şi restituire 
  - verificarea contribuabililor asupra determinarii materiei impozabile reale, precum si asupra calculului 
impozitelor si taxelor datorate bugetului local; 
  -stabilirea, constatarea şi  controlul impozitelor şi  taxelor locale  şi calculul majorărilor de întârziere, 
soluţionarea obiecţiunilor, contestaţiilor şi plângerilor formulate la actele de control şi de impunere. 
  - indosarierea şi arhivarea actelor          
  - impunerea din oficiu  a persoanelor fizice si juridice. 
  - verificarea şi confruntarea datelor  primite de la alte compartimente ale primăriei ( urbanism,starea civilă, 
compartimentul agricol). 
  -ridicarea  si verificarea   documentelor bancare de la trezoreria statului; 
-  intocmirea  contului de debite si incasari la sfarsitul anului fiscal; 
-  intocmirea situatiilor si rapoartelor trimestriale si anuale;- 
- întocmirea şi transmiterea înştiinţărilor de plată debitorilor. 
- întocmirea titlurilor executorii în baza cărora se declanşează procedura şi se efectuează operaţiunile de 
executare silită. 
-  întocmirea şi comunicarea somaţiilor de plată debitorilor. 
-  cercetări prin mijloace proprii pentru identificarea domiciliului/sediului sau bunurilor debitorului. 
-  efectuarea operaţiunilor de executare silită în baza titlurilor executorii transmise de alte organe. 
- aplicarea după caz succesiv sau concomitent a măsurilor de executare silită asupra bunurilor mobile şi imobile, 
precum şi înfiinţări de popriri potrivit legii, în limita valorii necesare realizării creanţei bugetare. 



 - scăderea din evidenţă a obligaţiilor bugetare urmărite, achitate înainte de a fi transmise spre urmărire şi 
încasare organului de executare, celor anulate de instanţele judecătoreşti, a celor transmise altor organe de 
executare şi a celor restituite din diferite motive organului constatator. 
- stingerea efectelor procedurii de executare silită în situaţia în care pe parcursul acesteia debitul a fost achitat. 
 
            III. ALTE ATRIBUŢII: responsabil cu înregistrarea şi actualizarea datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în Registrul electoral al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea  
 
  8. LIMITELE DE COMOETENŢĂ: fond funciar, taxe impozite. 
  9.  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; 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: OCPI, Institutia Prefectului Judetului Vâlcea,  
Comisia Judeteana de Fond Funciar, Directia Judeteana de Statistica, Directia Agricola, 
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: 07.04.2017 
                                                                                                              
Luat la cunoştinţa de către ocupantul postului                                                                       
1. Numele si prenumele: GOAGEA VICTOR 
2. Semnătura ........................................................ 
3. Data: 07.04.2017 
 
Avizat de:  
1. Numele si prenumele: BOCŞARU COSMIN 
2. Funcţia : Primar 
3. Semnătura .......................................................... 
4. Data: 07.04.2017 
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