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DISPOZIŢIA Nr. 278 
privind  numirea  doamnei Munteanu Mirela  în  funcţia publică   de conducere specifică

Secretar General al comunei Pădureni  ,  judeţul Vaslui

Având în vedere:
  -  raportul final  nr. 5275  din 14.12.2020 al concursului de recrutare   pentru ocuparea funcţiei  publice
specific vacante de conducere de secretar general al 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 aparatul de specialitate al primarului comunei Pădureni, 
judeţul Vaslui; 
      - prevederile   art. 466 alin (2) litera “a” coraborat cu art. 473 şi art. 529    din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57
/ 2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare; - 
      - prevederile  art.  618  alin. (20) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi
completările ulterioare; 
- prevederile art. 10 alin.(4) şi ale art. 11 alin (1-4) 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 ;
              Diaconu Temistocle, primar al comunei Pădureni, judetul Vaslui

DISPUN:

              Art.1  Începând cu data  de 18 decembrie  2020, se numeşte doamna  Munteanu Mirela  în  funcţia
publică   de conducere  specifică  Secretar General al comunei Pădureni  ,  judeţul Vaslui.
                a ) Salariu  lunar de bază brut = 5200 lei.

Art.2 Atribuţiile de serviciu ale funcţiei publice de conducere secretar general  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.   
- Doamnei Munteanu Mirela.

                                                                                                              Pădureni,  17 decembrie  2020
         Primar,
Diaconu Temistocle
                                                                                                                               

                                                                                                               Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                                         Secretar general 

Munteanu Mirela
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Anexa   la Dispozitia nr. 278/17.12.2020

FIŞA POSTULUI 
Atributiile secretarului general al comunei Pădureni, judeţul Vaslui 

1.  Avizează  proiectele  de  hotarâri  si  contrasemneaza  pentru  legalitate  dispozitiile  primarului,
hotărârile consiliului local; 
2. Participă la sedintele consiliului local; 
3.  Asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si  primar,
precum si între acestia si prefect; 
4.  Coordonează  organizarea  arhivei  si  evidenta  statistică  a  hotarârilor  consiliului  localsi  a
dispozitiilor primarului; 
5. Asigură transparenţa și comunicarea către autoritatile, institutiile publice si
persoanele interesate a actelor prevazute la art.1; 
6.  Asigură  procedurile  de  convocare  a  consiliului  local  si  efectuarea  lucrărilor  de  secretariat,
comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului- verbal al sedintelor consiliului local si redactarea
hotarârilor consiliului local; 
7.  Asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local și  comisiilor de specialitate ale
acestuia;
 8. Efectuează apelul nominal și ţine evidenţa participării la ședintele consiliului local a consilierilor
locali;
 9. Numară voturile si consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă presedintelui de sedinta,
sau, dupa caz, înlocuitorului de drept al acestuia; 
10.Informează presedintele de sedinta, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul si la
majoritatea necesare pentru adoptarea fiecarei hotarâri a consiliului local; 
11.Asigură  întocmirea  dosarelor  de  sedinta,  legarea,  numerotarea  paginilor,  semnarea  si
stampilarea acestora; 
12.Urmărește  ca  la  deliberarea  și  adoptarea  unor  hotarâri  ale  consiliului  local,  să  nu  ia  parte
consilierii locali care nu se încadrează în prevederile legale, informează preşedintele de sedinţă, sau,
dupa  caz,  înlocuitorul  de  drept  al  acestuia  cu  privire  la  asemenea  situaţii  și  face  cunoscute
sancţiunile prevazute de lege în asemenea cazuri; 
13.Certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unitatii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale; 
14.Asigură  transparenta  si  comunicarea  către  autoritatile,  institutiile  publice  si  persoanele
interesate, in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes pubIic,cu
modificarile si completarile ulterioare; 
15.Eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter
secret,  stabilit  potrivit  legii;  elibereaza copii  sau  extrase  de  pe  actele  de  stare  civila  pe  care  Ie
înregistrează și Ie cerifică prin semnatură ca fiind conforme cu originalul;
16.Legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părti și confirmă autenticitatea copiilor cu
actele originale, în condiţiile legii; 
17.Coordonează  compartimentele  și  activităţile  cu  caracter  juridic,  de  stare  civilă,  autoritate
tutelară și asistenţă socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;
 18.Coordonează și alte servicii ale aparatului propriu de specialitate, stabilite de primar; 
19.Coordonează și  aplică în părtiIe  ce-I  privesc,  activităţile  legate de aplicarea Legii  nr.52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică;
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20.Îndeplineste obligatiile ofiterului de stare civila, în baza dispozitiei primarului; 
21.Întocmește  acte de stare civilă,  răspunde de integritatea registrelor ,  a  certificatelor de stare
civiIă și a altor imprimate și materiale necesare activităţii de stare civilă și de păstrare a acestora în
deplină siguranţă; 
22.Răspunde  de  arhiva  de  stare  civila  și  asigura  securitatea,  conservarea  si  folosinţa  legală  a
imprimatelor cu regim special și a celorlalte documente de stare civilă; 
23.Întocmeste  și  trimite  la  cerere  extrase pentru uzul  autorităţilor  publice,  dupa actele  de  stare
civilă; 
24.Înaintează în termenele legale (sau stabilite) diverse statistici, buletinele de identitate ale celor
decedati, la organele de specialitate; 
25.la  măsuri  de reconstituire a registrelor de stare civila pierdute ori  distruse dupa exemplarele
existente la organul judetean de specialitate; 
26.Oferă consultanţă de specialitate și organizează în cele mai bune condiţii oficierea căsătoriilor; 
27.Constată și sancţionează potrivit prevederilor legale, faptele ce constituie contravenţii la regimul
stării civile; 
28.Coordoneaza efectuarea anchetelor sociale de catre persoana specializata,  angajata in cadrul
primariei Comunei Pădureni si elaboreaza dispozitii; 
29.Urmărește rezolvarea corespondenţei în termenul legal; 
30.Asigura gestionarea sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale, conform prevederilor
legale; 
31.Sprijină  conducerea  executivă  a  Comunei  în  organizarea  și  desfășurarea  alegerilor,  a
recesămintelor și altor actiuni sociale de impact local; 
32.Coordonează și verifică modul de completare și tinere la zi a registrului agricol de către persoana
desemnată cu această activitate; 
33.Întocmește lucrările privind deschiderea procedurii succesorale notariale; 
34.Îndeplinește atribuţii în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor a comunei  Pădureni ; 
35.Răspunde  de  predarea  la  arhivă  a  tuturor  documentelor  gestionate  sau  întocmite  conform
procedurii de arhivare aprobate de conducerea executiva a Comunei; 
36.Controlează activitatea de ordonare, inventariere si selectionare a arhivei institutiei si păstrarea
acesteia de către persoana împuternicită cu gestiunea fondului arhivistic; 
37.Verifică nivelul de salarizare și actualizarea acestuia de către compartimentul financiar-contabil,
ori de câte ori se impune, prin reglementări legale; 
38.Gestionează  evidenţa  performanţelor  profesionale  individuale  în  baza  aprecierilor  șefilor
ierarhici, conform legislatiei în vigoare si coordonează activitatea prin care se promovează în functii,
clase, grade sau trepte profesionale ale funcţionarilor publici, cât si a personalului contractual, din
cadrul aparatului de specialitate al primarului;
 39.Urmareste întocmirea fișelor postului și a atributiilor de serviciu specifice locurilor de muncă din
instituţie,  asigură  actualizarea  acestora  ori  de  câte  ori  apar  schimbări  ale  conţinutului  muncii
acestora; efectuează cercetarea administrativă sau disciplinară în calitate de președinte a comisiei
de cercetare, numită de Primarul Comunei prin dispozitie scrisă; 
40.Urmărește modul de desfășurare a acţiunilor și sarcinilor ordonate de conducerea executivă a
Comunei,  prin dispozitii,  estimează consecinţele care decurg din neîndeplinirea acestor sarcini  și
atribuţiuni și informează de îndată conducerea executivă a comunei pentru a se putea lua din timp
măsuri corective; 
41.Îndeplinește și alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul local sau de către
primar; 
42.Verifică și semnează autorizaţiile de construire/desfiintare si certificatele de Urbanism; 
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43.Intocmeste impreuna cu compartimentele de specialitate documentatiile si cadrul organizatoric
in  conformitate  cu  prevederile  legale  pentru  concesionarea/inchirierea  imobilelor  apartinand
domeniului public si/sau domeniului privat; 
44.Colaboreaza la întocmirea, impreuna cu compartimentele mai sus mentionate, a documentatiilor
pentru terenurile propuse pentru asociere in vederea construirii unor obiective de interes public; 
45.lntocmeste Anexa nr. 24 privind sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale; 
46.Intocmeste  lista  cu  locatiile  secţiilor  de  votare,  în  vederea  transmiterii  acestora  Autoritatii
Electorale Permanente, Institutiei Prefectului Jud. Vaslui , cât și altor instituţii implicate în procesele
electorale; 
47.Stabilește locurile de afisaj electoral de pe raza comunei  Pădureni  conform dispozitiei primarului
emisa in baza legislatiei electorale in vigoare; 
48.Primeste cereri si intocmeste listele pentru admiterea persoanelor in corpul expertilor electorali
care solicita sa faca parte din birourile electorale ale sectiilor de votare ca presedinte sau loctiitor si
Ie inainteaza laAutoritatea Electorala Permanenta;
49.Distribuie impreuna cu personalul tehnic auxiliar desemnat prin dispozitia primarului logistica
necesara procesului de votare;  
50.Pune  la  dispozitia  presedintilor  sectiilor  de  votare  listele  electorale  permanente  si  celelalte
materiale necesare procesului de votare.
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