Atribuțiile din Fișa Postului referent grad profesional asistent din cadrul
Compartimentului Resurse umane, relatii cu publicul si registratura



Gestionează dosarele de persoanal ale angajaților din cadrul primăriei ;



Urmărește întocmirea fiselor de post pentru personalul din cadrul

aparatului de specialitate ale primarului;


Întocmește dispoziții privind numirea în funcții publice a salariaților

precum și modificarea raportului de serviciu a funcționarilor publici,
anagajarea personalului contractual .


Întocmește

contracte

individuale

de

muncă

privind

anagajarea

personalului contractual și acte adiționale .


Ține evidența concediilor de odihnă și umărește efectuarea concediului anual

conform cu programarea întocmită .


Ține evidența concediilor pentru incapacitate temporară de muncă, a concediilor

fără plată conform legislației în vigoare ;


Înregistrează în registrul electronic , contractele indiviaduale de muncă și

modificările intervenite prin acte adiționale, conform legislației în vigoare ;


Ține evidența sporului de vechime și emite dispoziții privind acordarea

gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă;


Eliberează la cerere adeverințe salariaților în funcție de soclicitare ;



Eliberează la cerere toate documentele care atestă calitatea de salariat ;



Verifică prezența la serviciu a salariaților ;



Răspunde pentru documentele întocmite;



Respectă normele de SSM si PSI;



Respectă normele stipulate în Regulamentul intern ;



Îndeplinește în limita competenței și alte sarcini de serviciu dispuse de

șeful ierarhic superior;

Atribuțiile din Fișa Postului consilier achizitii publice:
 Aplica legislatia si procedurile specifice activitatii de achizitii;
 Planifica si desfasoara activitati privind atribuirea contractelor de achizitie publica
care revin in sarcina sa,din dispozitia Sefului ierarhic superior ;
 Participa la elaborarea Programul anual al Achizitiilor Publice pe baza Bugetului
de Venituri si Cheltuielial Primariei aprobat ;
 Furnizeaza date pentru rectificarea Planului de Achizitii ori de cate ori este
necesar;
 Realizeaza achizitiile primite spre rezolvare cu incadrarea acestora in
Programul anual de achizitii publice, in functie de fondurile aprobate si de
posibilitatile de atragere a altor fonduri;
 Introduce si gestioneaza datele privind procedurile de achizitie de care raspunde, in
Registrul AP;
 Sprijina activitatea de elaborare a caietului de sarcini;
 Elaboreaza fisa de date a achizitiei, formularele si proiectul de contract,
sectiuni ale documentatieide atribuire/ concurs;
 Indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, conform legislatiei in
vigoare, privind transmiterea anunturilor de intentie/participare/atribuire si a
invitatiilor de participare pe SICAP, in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene(dupa caz);
 Pune la dispozitia observatorilor numiti de Ministerul Finantelor Publice
orice date solicitate privindderularea procedurii de achizitie;
 Participa la solutionarea in termenul legal a eventualelor solicitari de clarificari
privind achizitiile publice sitransmite raspunsurile catre toti potentialii ofertanti ;
 Intocmeste si asigura transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii catre
toti ofertantii, respectandtermenele legale;
 Intocmeste comunicarile prevazute de lege in cazul aparitiei unei contestatii;
 Intocmeste documentatia solicitata de catre Consiliul National de Solutionare al
Contestatiilor Bucuresti siasigura transmiterea acesteia in termenul legal;
 Redacteaza si urmareste incheierea contractul /comanda de achizitie publica
pentru produse, servicii,lucrari ;
 Aplica si finalizeaza procedurile de atribuire;
 Asigura restituirea garantiilor de participare catre ofertanti conform Iegii;
 Difuzeaza documentele constatatoare(dosarul achizitiei,
Autoritatea Nationale
pentru Reglementarea si Monitorizarea
Achizitiilor, contractant);
 Transmite contractul/comanda de achizitie catre compartimentul interesat in
vederea urmaririi/gestionarii acestuia ;
 Urmareste si asigura derularea corecta si in legalitate a tuturor procedurilor de
atribuire a contractelorde achizitii publice, care ii sunt atribuite din dispozitia Sefului
Serviciului sau a altui organ ierarhic superior;
 Constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice incredintate,
 Intocmeste raportarile/informarile privind achizitiile publice catre Seful
Serviciului, conducerea Primariei, Autoritatea Nationale de Reglementare si
Monitorizare a Achizitiilor Publice, Ministerul Finantelor

Publice, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau alte foruri;
 Colaboreaza cu toti factorii implicati in derularea achizitiilor;
 Furnizeaza date de interes public in baza Legii 544/2001privind achizitiile de care
raspunde;
 Duce la indeplinire toate sarcinile ce decurg din atributiile postului sau a
sarcinilor suplimentare,transmise de Seful de Serviciu, Directorul Directiei
Tehnice, Administratorul Public, Viceprimari, Primar;
 Pastreaza secretul de stat si de serviciu, precum si confidentialitatea
informatiilor obtinute in cadrul serviciului ( oferte de pret, informatii despre
contractanti, etc.);
 Respecta Regulamentul de Ordine Interioara al Primariei;
 Are dreptul sa-si perfectioneze prin studiu individual sau cursuri de perfectionare,
cunostintele profesionale de specialitate legislatie necesare realizarii sarcinilor ce-i
revin;

Atributiile din fisa postului pentru inspector S.V.S.U. grad profesional asistent din cadrul
Compartimentului Asistenta sociala


Desfășoară activități :

- de informare si instruire privind cunoașterea si respectarea regulilor și măsurilor de prevenire,
comportare și apărare împotriva incendiilor sau dezastrelor :
- executarea programului de pregătire de specialitate a voluntarilor;
- cunoasterea incălcărilor frecvente ale normelor de prevenire ș i stingere a incendiilor si
acauzelor de incendiu, sau alte situatii de urgenta;
- popularizează prin instructaje, căt și pe timpul executării controalelor de prevenire, actele
normative care reglementează activitatea de management a situațiilor de urgență, cauzele si
imprejurările care duc la izbucnirea incendiilor sau alte situații de urgența și consecințele
acestora ;
- execută aplicatii si exercitii practice de interventie;
- participă la aplicatii de cooperare cu serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta si alte
forte stabilite prin planurile de cooperare;
- asigură cunoasterea tehnicii de lupta din dotare si instructiunile de exploatare a acesteia;
- asigura cunoasterea tuturor tipurilor de riscuri, surselor si sistemelor de alimentare cu apa;


Verifică modul de aplicare a normelor, dispozițiilor, instructiunilor si masurilor de
prevenire, care consta in:

- controale privind modul în care se aplică normele de prevenire a incendiilor sau a altor situații
de urgență;
- propuneri pentru inlăturarea constatărilor și urmareste rezolvarea operativă a acestora;
- stabilirea de restrictii ori interzicerea utilizării focului deschis și efectuării unor lucrări cu
pericol de incendiu în locuri cu substanțe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii,
explozii, etc;
- asigură supravegherea cu personal si mijloace tehnice de specialitate adecvate pericolului de
incendiu a locurilor in care se executa diverse lucrari cu grad ridicat de periculozitate;
- sprijină conducătorii instituțiilor aparținând primariei pentru instruirea persoanelor care execută
lucrări cu pericol de incendiu;
- sprijina pe salariații la organizarea interventiei in situații de urgență;
- actioneaza prin mijloace legale pentru inlaturarea imediata a oricarui pericol, constatat pe
timpul controlului de prevenire sau adus la cunostinta de alte persoane;
- informeaza primaria, personalul inspectiei de prevenire din cadrul ISU Neamt, asupra
incalcarilor deosebite de la normele de prevenire si starea de pericol facand propuneri menite sa
inlature pericolul;


Executa actiuni de interventie pentru stingerea incendiilor, cautare - salvarea, acordarea
primului ajutor, limitarea efectelor unei situatii de urgenta, protectia persoanelor si a
bunurilor materiale si a mediului, evacuare, reabilitare,etc.:

- intocmeste documentele operative de interventie;
- planifica, organizeaza si executa instruirea voluntarilor asupra modului de interventie in diferite
situatii;
- asigura mentinerea in stare de functionare a mijloacelor de interventie, avertizare, anuntare si
semnalizare a incendiilor, a instalatiilor de stingere, a surselor de alimentare cu apa si a cailor de
acces si de interventie din cadrul localitatii;

- asigura fortele si mijloacele de interventie in caz de incendiu sau alte situatii prin luarea tuturor
masurilor de protectie pana la inlaturarea starii de pericol;


Acorda ajutor persoanelor sinistrat sau a caror viata este pusa in pericol in caz de explozii,
inundatii, alunecari de teren, accidente si in caz de dezastre pe teritoriul localitatii:

- participa la actiuni de alimentare cu apa in caz de deteriorare a retelei si a surselor de
alimentare cu apa; - evacuarea apei din subsoluri, canale tehnologice si alte locuri inundate;
- mentine in stare de functionare mijloacele tehnice de refulare si absorbtie a apei.
- organizeaza si pune in functiune, prin fortele proprii sau impreuna cu alte structuri, locatii
speciale cu dotarile necesare asigurarii conditiilor minime de supravietuire a populatiei ;
 Participa la efectuarea de deblocari si inlaturarea daramaturilor provocate de dezastre:
- in acest scop trebuie sa cunoasca planurile cladirilor si ale instalatiilor tehnologice din cadrul
localitatii. De asemenea vor fi insusite cunostintele minime necesare despre instalatiile de
alimentare cu energie electrica, gaze, apa si canalizare;
- stabileste ipoteze de actiune pentru stingerea incendiilor in situatia in care datorita diferitelor
situatii sunt afectate retelele instalatiilor de apa pentru stingerea incendiilor din cadrul localitatii;
- participa la salvarea persoanelor de sub daramaturi si la deblocarea cailor de acces, in vederea
asigurarii deplasarii mijloacelor tehnice, pentru interventii in situatii de dezastre;
- participa, dupa caz la alimentarea cu apa a unor instalatii tehnologice sau de stingere a
incendiilor, in situatia deteriorarii instalatiilor cu apa proprii.

