
                       

   

Comuna Pădureni,   judetul Vaslui,    telefon: 0235/485785   fax: 0235/485785,
e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com , cod postal 737395
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DISPOZIŢIA Nr. 234 /2021
privind  numirea  domnişoarei MANTA IOANA-SABINA  , în funcţia publică de execuţie,   consilier , clasa I, grad

profesional   debutant  ,  gradatia 0,  la Compartimentul Asistenţă Socială şi Resurse Umane  din cadrul
aparatului de specialitate al primarului  comunei Pădureni, judeţul Vaslui

Având în vedere:
  -  raportul final  nr. 4938  din  29.10.2021 al concursului de recrutare  pentru ocuparea funcţiei publice vacante  de 
execuţie consilier, clasa I , grad profesional  debutant, gradatia 0,  la Compartimentul Asistenţă Socială şi 
Resurse Umane  din cadrul primăriei comunei Pădureni, judeţul Vaslui; 
    - Hotărârea Consiliului Local Pădureni nr.2 din 28.01.2019 , privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici și personalul contractual din  cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pădureni, judeţul Vaslui; 
      - prevederile   art. 466 alin (2) litera “a” coraborat cu art. 473 şi art. 529  alin. (1) şi alin. (2)   din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile H.G. nr 937 din 07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
coraborat cu prevederile Art. I, alin (1)  și alin (4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 226 din 30.12.2020  privind unele măsuri
fiscale - bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor teremene;  
- prevederile art. 9 din  Legea nr 153/2017  privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice cu modificările şi
completările ulterioare; 
  În temeiul prevederilor  art.196  alin.(1 ) lit.”b”  art.197 alin.(1) şi alin.(4) , art. 199 alin. (1) şi (2) , art. 200  din
O.U.G nr 57 / 2019 privind Codul Administrativ  cu modificările şi completările ulterioare:
              Diaconu Temistocle, primar al comunei Pădureni, judetul Vaslui

DISPUN:

                  Art.1  Începând cu data  de  1  noiembrie 2021 se numeşte domnişoara MANTA IOANA-SABINA   în  funcţia 
publică   de  execuţie consilier clasa I , grad profesional  debutant, gradatia 0,  la Compartimentul Asistenţă Socială
şi Resurse Umane  din cadrul primăriei comunei Pădureni, judeţul Vaslui; 
                a ) Salariu  lunar de bază brut = 3536   lei.

Art.2  Atribuţiile de serviciu ale funcţiei  publice de execuţie  Consilier  debutant  sunt cele prevăzute în fişa
postului  , anexă la prezenta dispoziţie. 
                 Art.3 Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit prevederilor legii contenciosului administrativ nr.554/2004 ,
cu modificările şi completările ulterioare. 

  Art.4  Prezenta  dispoziţie  va  fi  comunicată,  în  termenul  legal,  prin  grija  secretarului  general  al  comunei  
Pădureni, judeţul Vaslui :

-  Institutiei Prefectului – Judetul Vaslui ;
- Agentiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti ; 
- Compartimentului Financiar-Contabil, în vederea punerii în aplicare.   
- Domnişoarei MANTA IOANA-SABINA.  

                                                                                                              Pădureni,  1 noiembrie  2021
         Primar,
Diaconu Temistocle
                                                                                                                               

                                                                                                                  Contrasemnează
                                                                                                                                 Secretar general UAT Pădureni

Munteanu Mirela
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Anexa   la Dispozitia nr.   _____ /01.11.2021

FIŞA POSTULUI 
Atribuţii  Consilier , clasa I, grad profesional debutant  

1) Întocmeşte  dosarele  beneficiarilor  Legii  nr.  416/2001  privind  venitul  minim  garantat,  cu  modificările  şi
completările ulterioare; 

2) Întocmeşte dosarele de alocaţie pentru copiii  nou-născuţi,  potrivit  Legii  nr.  416/2001 privind venitul  minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

3) Întocmeşte dosarele pentru ajutoare de urgenţă, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare;

4) Întocmeşte  documentele  beneficiarilor  ajutorului  pentru  încălzirea  locuinţei  în  perioada  1  noiembrie  –  31
martie, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

5) Întocmeşte  dosarele  beneficiarilor  conform  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  70/2011  măsurile  de
protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările aduse de Ordonanţa Guvernului nr.
27/2013;

6) Întocmeşte dosarele beneficiarilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările
şi completările ulterioare; 

7) Administrează baza de  date  cuprinzand beneficiarii  de  ajutor  pentru incalzirea  locuintei  cu  gaze  naturale,
energie electrica, lemne, carbuni  exsistentă la nivelul compartimentului ; 

8) Comunică beneficiarilor dispozitia primarului privind acordarea, modificarea , incetarea sau neacordarea plătii
ajutorului  pentru  încălzirea  locuinţei  şi  orice  alte  acte  necesare  instrumentării  dosarului  sau  eliberării  de
documente; 

9) Soluţionează adresele primite de la judecătorii;
10) Întocmeşte  lunar  situatii  centralizatoare  si  rapoarte  statistice  privind  beneficiarii  si  cuantumul  ajutoarelor

pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni; 
11) Îndrumă spre consiliere psihologică familiile  în scopul  prevenirii  separarii  copilului  de familia sa precum si

reintegrarea copiilor si tinerilor in familia de orgine; 
12) Preia atributii de serviciu ale colegilor pe timpul concediilor de odihnă sau incapacitate temporara de munca ale

acestora;
13) Efectuează la solicitarea diferitelor instituţii, anchete sociale şi întocmeşte rapoarte de anchetă socială, pe care

le aprobă prin dispoziţia primarului;
14) Întocmeşte situaţia privind copiii  ai căror părinţi  sunt plecaţi la muncă în străinătate potrivit  Ordinului nr.

19/2006 privind activităţile de identificare , intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea
părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate;

15) Întocmeşte  documentaţia  privind  acreditarea  diverselor  servicii  sociale  potrivit  Ordonanţei  Guvernului  nr.
68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

16) Efectueaza vizite la domiciliul solicitantilor in vederea intocmirii anchetelor sociale, semestrial sau ori de cate
ori este nevoie, dupa primirea cererii de alocatie, conf. legii.

17) Întocmeşte dosarele pentru stimulentul educational , sub formă de tichete sociale , conform Legii nr. 248/2015 si
a HG nr. 15/2016, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar  a copiilor provenind din familii
defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă;

18) Asigura relatiile de colaborare cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului pentru persoanele
si copii aflati in situatii de risc;

19) Arhivarea documentelor si  inregistrarilor– pastrarea,  conservarea,  selectionarea,  predarea documemtelor la
arhivele statului; asigura eliberarea de certificate, copii si extrase de pe documentele aflate in arhiva unitatii;

2



20) Depune la depozitul  arhivei,  pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire documentele create în
cursul  unui  an calendaristic,  grupate  în  dosare,  potrivit  problematicii  şi  termenelor  de  păstrare  stabilite  în
nomenclatorul documentelor;

21) Asigura prestajul si  intocmirea dosarelor asistentilor personali si  a indemnizatiilor persoanelor cu handicap
grav;

22) Păstrează secretul de stat si de serviciu;
23) Păstrează  confidenţialitatea  în  legătură  cu  faptele,  informaţiile  sau  documentele  de  care  ia  cunostinta  in

exercitarea functiei. 
24) Să-şi perfectioneze continu pregătirea profesională;   
25) Îndeplineste orice alte atributii stabilite expres in sarcina sa, de conducerea primariei.
26) Asigură promovarea imaginii administraţiei publice locale potrivit atribuţiilor date în competenţa sa;
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